
Hab a tortán?
Vlagyimir Szolovjov — másfél évszázaddal ezelőtt! — megdöb-
bentő látomásban vizionálja mai korunkat Az Antikrisztus története
című írásában. A történet főszereplője az „Emberfeletti Ember”, aki-
nek valódi kiléte a történet során lepleződik le: ő az Antikrisztus,
aki a Sátán segítségével hatalmába akarja keríteni az egész világot.
Minden tekintetben kiváló képességekkel rendelkezik. Könyve, az
Egyenes Út a békéhez és a jóléthez, milliós példányszámban fogy el,
benne látja mindenki az eljövendő embert. (Kinek ne jutna eszébe
Hit ler és a Mein Kampf?) A történet szerint a 21. században Berlin ben
megalakul az Európai Egyesült Államok, s őt választják meg örökös
elnöknek. Pontosan tudja, mire vágyódnak a tömegek. Először bé-
kességet teremt számukra, majd anyagi jólétet biztosít mindenkinek.
A világbéke és a jóllakottság után azonban az emberek szórakozásra
is vágynak. Erre a célra az „Übermensch” mindentudó varázslója
részben tudományos, részben mágikus eszközök segítségével a leg-
váratlanabb csodákkal és jelenésekkel szórakoztatja a tömegeket.

Úgy látszik már, hogy minden rendben van, itt a tökéletes, min-
dent és mindenkit kielégítő boldogság. Az Imperátor azonban rá-
eszmél, hogy az általános megelégedettség (de főleg saját hatalmá-
nak teljessé tétele) érdekében el kell intéznie a vallást is. Egyetemes
zsinatot hív össze az „összes kultusz egységének szentelt temp-
lomban”, és arra szólítja fel a résztvevőket, hogy egyedül őt ismer-
jék el ég és föld urának. Megkérdezi őket, mit tartanak a keresz-
ténység legfőbb értékének. A katolikusoknak a pápa tekintélyének
helyreállítását ígéri, a pravoszlávoknak megalapítja a keresztény
régészet világmúzeumát, a protestánsoknak a Szabad Szentírásku-
tatás Világintézetét. A keresztények többsége be is érné ezzel, és
csatlakozna hozzá — többre nincs is szükségük a vallásból. Egy ki-
sebbség azonban Péter, János és Pál vezetésével szembeszáll vele, és
megvallja: „Számunkra maga Krisztus a legnagyobb érték a keresz -
ténységben, minden Tőle ered, Benne lakozik testileg az Istenség
teljessége.” A három nagy keresztény hagyomány így egyesül Krisz-
 tus megvallásában.

Nincs itt a világ vége, sem az Antikrisztus, Szolovjov különös lá-
tomása mégis elgondolkoztató. Messze vagyunk még a világbékétől
és az általános jóléttől. Szórakoztatóiparunk viszont már felér a mágus
teljesítményével. A világ jövőjét eldöntő kérdésre azonban a keresz-
tényeknek kell választ adniuk: hitük vajon csak afféle „hab a tortán”,
életüknek egy mellékes, rejtett zugában, vagy valóban az életüket-
halálukat meghatározó valóság. A nácik által kivégzett Dietrich
Bon hoeffert fogsága utolsó szakaszában ez a kérdés foglalkoztatta:
„Mit hiszünk mi valójában, azaz úgy, hogy egész életünkkel ahhoz
ragaszkodunk?”
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