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Ha visszatekintünk száz év távlatából az első világháború kitörésére, akkor sok szempontból érthetetlennek tűnnek azok 
az események, amelyek közvetve vagy közvetlenül a 20. század őskatasztrófáját okozták. Különösen akkor válik nehézzé a 
megértés, ha megfontoljuk, hogy a háborúnak valójában nem voltak minden egyéb lehetőséget kizáró kényszerítő körül-
ményei és okai. Mivel a háború nem volt sem szükségszerű, sem elkerülhetetlen, ezért különösen fontos szerep hárult az 
események nyilvános értelmezőire, akiknek a háború önmagán túlmutató értelmezési keretét és a megfelelő motivációt 
biztosító hívószavakat meg kellett találniuk. Mai nézőpontból legnehezebb felfogni azt a vallásos felindultságot, amely 
az eseményeket nemcsak kísérte, hanem azok meghatározó jelensége is volt. Nyilvánvaló, hogy minden válságos időszak, 
így a háború különösen is stimulálja a vallásos érzéseket, amelyek részben a hit mozgósító erejéből, részben pedig a bizony-
talantól való félelemből táplálkoznak (Audoin-Rouzeau–Becker 2006, 94–109. o.). A vallásos felindultság ebben 
az esetben nem korlátozódik szigorúan a megváltó vallások tanaira, és gyakran lehetetlen megkülönböztetni a benne 
megnyilvánuló valódi vallásos érzelmeket a vallásos jelképekre és metaforákra való puszta utalástól (Gentile 2004). 
A háború folyamán a kezdeti válságos helyzethez kötődő „villámhárító vallásosság” egyre inkább elveszítette erejét, így a 
harchoz kapcsolódva a hagyományos vallásosság mellett a spiritualitás igen változatos formái alakultak ki. A frontélmények 
hatására ezek változatai úgy kapcsolódtak össze, hogy bennük az egyházi tanok mellett a babonák és a „kisajátított isten” 
egyaránt kifejezésre jutottak. A hátországban a felindultságot egyre inkább a gyász és a vigaszkeresés folyamatai váltották 
fel. Front és hátország vallásosságában közös volt, hogy a spiritualitás egyre inkább elvált az intézményes formáktól. 

Az első világháború kitörésekor a front és a hátország még ugyanabban a vallásos élményben osztozott, de míg 
a háború kezdetén a szorongás és a félelem érzését többnyire elnyomta a hozzá kapcsolt lelkesedés és remény, addig a 
háború előrehaladtával, különösen az áldozatok számaránya és a szenvedés korábban elképzelhetetlen mérete miatt 
a lelkesedés eltűnt. Az érvek hangsúlyai eltolódtak vagy értelmüket vesztették, de fennmaradtak, mert a háború nem 
lehetett öncélú, hanem csak eszköz valamilyen magasabb rendű cél elérése érdekében. Mivel a vallásos magyarázatok 
mindig magukban hordják az abszolút magyarázat igényét, ezért kézenfekvő volt, hogy a háború kapcsán teodíceára 
alapuló értelmezésekhez nyúljanak vissza. Igazságtalan háborút nem lehetett vívni, mert csak az igazságosságot 
szolgáló érvek révén volt biztosítható Isten jóindulata, és egyedül ez felelt meg a háborút legitimáló igényeknek. 

Ennek a két szempontnak – a magasabb rendű jellegnek és az igazságosságnak – az összekapcsolása a vallás révén 
kézenfekvő volt, és egészen a keresztes hadjáratokig visszanyúló hosszú hagyományra tekintett vissza. Ez a vallásos 
jelleg két, egymással párhuzamokat felmutató, mégis alapvetően elkülönülő területen nyilvánult meg. Először is a 
háborúpárti politikai szereplők és a nyilvánosságot leginkább befolyásoló értelmiség részéről, akik retorikájukban 
előszeretettel használtak vallásos utalásokat és metaforákat. Másodszor az egyházak képviselői részéről, akik számá-
ra a vallásos érvrendszer természetes volt, a háború isteni megalapozása és üdvtörténeti összefüggésbe való állítása 
azonban egyáltalán nem lehetett magától értetődő. Ebben a tanulmányban arra teszek kísérletet, hogy bemutassak 
néhány olyan vallásos motívumot, amely a háború igazolásában értelmezési mintaként kiemelkedő szerepet játszott.
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Isten és a háború

A háború megítélésével kapcsolatban a legfontosabb kérdés mindig is az volt, hogy mi Isten viszonya a háborúhoz. 
Ennek két kiindulópontja a háború isteni ítélőszékként és isteni büntetésként való felfogása. Az általános megy-
győződés szerint a háborút nem maga Isten kezdte, de arra használja, hogy annak révén megítélje és megbüntesse 
a népeket. Isten közvetlen bevonása a háború igazolásába elsődlegesen azzal a körülménnyel függött össze, hogy 
a háborúzó felek mindent megtettek azért, hogy saját részvételüket elkerülhetetlennek értelmezzék egy olyan 
helyzetben, amikor látszólag már mindent megtettek a béke megőrzéséért, és miután már kimerítettek minden 
lehetőséget, nem maradt számukra más, mint a háborúban való részvétel. Ez a motívum az igazságosság eszméjén 
túl azt szolgálta, hogy a konfl iktusban a felelősséget kizárólag a másik félre hárítsák, és ezzel a saját csoport számára 
a morális felsőbbrendűséget biztosítsák. Így vált lehetővé a legegyszerűbben az ellenségkép megteremtése, amely a 

saját csoport morális összetartását megkérdőjelezhetetlenné tette. Ha ennek alapján 
sikerül a saját csoportot – bármilyen elvont konstrukciókon alapuljon is a támadó 
ellenség kiléte – a megtámadott féllé stilizálni, és így az egész háborút védekező há-
borúként feltüntetni, akkor biztosítva van az igazságosság (Münkler 2014a, 231. 
o.). Az ilyen erősen kreált érvek nélkül mindig is lehetetlen volt háborút viselni, mert 
egyedül ez biztosította Isten jóindulatát és segítségét. Amennyiben a háború Isten 
eszköze, úgy a harcolók az ő katonái, akik bízhatnak végtelen kegyelmében, és ezen 
még az a körülmény sem változtat, hogy minden fél egyformán meg van győződve 
saját ügye igazságosságáról, és természetesen arról, hogy Isten az ő oldalán áll. 

Az érvelés köre ezzel bezárul. Innen már csak egyetlen lépést kell tenni ahhoz, 
hogy a háborút ne csak jogosnak, hanem szükségszerűnek tartsák, amivel az eseményt 
egy történetfi lozófi ai, egészen pontosan üdvtörténeti összefüggésbe helyezik. A há-
ború így nem egyszerűen az emberi bűnösség következménye, hanem Isten eszköze, 
amellyel visszavezeti az emberiséget a helyes útra. Ebben pedig minden nép kivá-

lasztottsága, illetve a háborúban küldetéstudata fejeződik ki. A háború lesz a nemzetek nagy nevelője. Figyelemre 
méltó, hogy ezt a harcot ebben az értelemben a „civilizációk összecsapásaként” értelmezték, ami azonban általában 
vallásos felhangokat kapott. Az orosz despotizmus elleni harc a Nyugat védelmében éppúgy érvként szerepelt, 
mint az angol materializmus és kereskedőszellem elleni küzdelem. Az az érvelés, amelynek során a háborús felek 
egymást kölcsönösen – például az ausztriai németek az olaszokat – istentelenként bélyegezték meg, mutatja ennek 
alapvetően groteszk és propagandisztikus jellegét. Egy ilyen konfl iktust nem volt nehéz élet-halál harccá stilizálni, 
és úgy föltüntetni, mint a jó és gonosz közötti végső harcot. A háborúra ettől kezdve úgy gondoltak, mint egy új 
kezdet feltételére, amely az üdvözüléshez vagy az Istenhez való visszatéréshez szükséges pusztulás és szétesés feltétele.

Nemzet és vallás

Az első világháború értelmezéseiben az Istenben és hazában való hit szétválaszthatatlanul összekapcsolódott, ami 
így nemcsak a hívőket ragadta magával, hanem szinte mindenkit, aki nem ellenezte a háborút (Audoin-Rouzeau 
–Becker 2006, 95. o.). A hit és a patriotizmus úgy fonódott össze, hogy szinte lehetetlen volt megállapítani, 
melyik az alapja annak az általános érzelmi felindultságnak, amely ugyan szinte kizárólag a nagyvárosokra és azok 

”
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értelmiségi, valamint polgári rétegeire korlátozódott, mégis ez az élmény hagyta a legmélyebb nyomot a kortár-
sakban. „Az igazság kedvéért meg kell vallanom, hogy a tömegeknek ebben az első felbuzdulásában volt valami 
nagyszabású erő, mely elragadta az embert, csábította – nehéz volt ellenállni. […] Világtörténelmet éltek át, soha 
vissza nem térő pillanatot, s mindenki úgy érezte, őt személy szerint szólítják: vesse csekély énjét a tömeg tisztának 
hitt izzásába, szabaduljon meg minden önzéstől. Rendi, nyelvi, felekezeti különbségeket söpört el egy pillanatra a 
testvériség túláradó érzése.” (Zweig 1981, 206–207. o.) „A fi lozófusok minden bölcsessége annyi maradt, hogy a 
háborút »a jellem kohója«-ként magasztalták, mely a népeket az elpuhultságtól megóvja. Felsorakoztak melléjük 
az orvosok, akik a művégtagok dicséretét zengték […]. Egyetlen vallás papjai sem akartak lemaradni, kórusukat 
hallva az ember azt hitte, megszállottak hordája üvölt. S ugyanezeknek az embereknek az okosságát, alkotóerejét, 
emberi tartását csodáltuk egy hete, egy hónapja még.” (Uo. 212–213. o.) 

Európában mindenütt megteltek a templomok, és az egyházak képviselői megáldották a fegyvereket. Szinte ki-
vétel nélkül a háborút támogató politikusok és pártok mellé álltak, és elkötelezettség tekintetében semmi esetre sem 
akartak lemaradni mögöttük. A háborús alkalomra szóló prédikációkban a különböző bibliai – elsősorban ószövetsé-
gi – helyeket olyan módon értelmezték át, hogy azok megfeleljenek a háborús retorikának, és így a nemzet háborúját 
Isten akaratával kötötték össze. Nem ritkán az eredeti értelmet kifordítva alakították a bibliai értelmezést a háború 
céljaihoz, amellyel ahhoz az ókori közel-keleti hagyományhoz kötődtek, amely a politikát és a vallást a háború révén 
kapcsolta egymáshoz, és ahol annak kimenetele már nem a királytól, hanem az isten akaratától függött (Petsch-
nigg–Obermayer–Fischer 2010). Ennek jelentősége elsősorban abban áll, hogy az egyházak a nemzeti egység 
politikai céljának rendelték alá magukat, amit általában nem külső nyomásra, hanem teljes belső meggyőződésből 
tettek. Az egység kifejezésének legadekvátabb módját az uralkodónak a nemzeti egység megtestesítőjévé való stilizá-
lása jelentette. Ebben az összefüggésben a szuverén – a császár vagy a király – úgy tűnt fel, mint isteni vezéralak, aki 
képes az országán belüli felekezeti különbségeket és nemzeti ellentéteket saját személyében feloldani, minden politikai 
irányzatot egyetlen birodalmi akarattá alakítani, ami azonban a kor politikai realitásainak tekintetében több mint 
illuzórikus volt. Mindenesetre az uralkodók is úgy gondolkodtak magukról, mint egy isteni terv végrehajtóiról, akik 
biztosak abban, hogy őket és népüket Isten állította próbatétel elé, ezért nem is kételkedhetnek ügyük igazságosságában. 

Ezek után nem csoda, hogy a világi felsőbbségnek való feltétlen engedelmességet az egyházak retorikájukban 
kiélezték, kinyilatkoztatták és bibliai retorikával alátámasztva megkérdőjelezhetetlenné tették. Ezt mint körül-
ményt és következményt azonban nem magyarázhatjuk egyszerűen a propaganda hatásosságával, a tömegek szinte 
hisztérikus viselkedésével vagy az egyházak konformitásra való hajlamával, ennél valószínűleg többről van szó. Túl 
a vallásos érzületek és Isten instrumentalizálásán, itt a modernitás bizonyos folyamatainak kiéleződésével és egy 
történelmi pillanatban való összeomlásával van dolgunk, amely azonban csak a mai szemlélő és utólagos értelmező 
pozíciójából bontakozik ki, a kortársak számára azonban még rejtve maradt.

A modern nacionalizmusban jelen levő vallásos szemantika kezdettől fogva azt szolgálta, hogy az egyén nemzet-
hez való érzelmi kötődését megszilárdítsa, a nemzeti közösséget belülről fakadó önazonosságon alapuló üdvösséget 
hordozó közösséggé stilizálja, és az egyén nemzethez való kötődésének vallásos minőséget adjon (Graf 2000). 
Erre szolgál, hogy az egyén és a nemzet viszonyát gyakran a zsidóság és a kereszténység misztikus hagyományának 
metaforáival írják le. Ennek egyik fi gyelemre méltó következménye, hogy a nemzet iránti odaadást és egyetlen 
akarattá való összeolvadást gyakran egy sajátos eszkatológiában fejezték ki. Az üdvözülést kollektív feltételekhez 
kötötték és e világi dimenzióba helyezték; minden jobb korra várást a nemzethez kötöttek, miközben megtartották 
a vallásos nyelvet és szimbólumokat. A nemzetelképzelések megteremtői gyakran nyúltak vissza a vallásos szem-
antika forrásaihoz – nyelvekhez, rítusokhoz, liturgiákhoz –, hogy nagy érzelmi energiákat szabadítsanak fel. Az 
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eredendően vallásos energiákat aztán átvezették a nemzetre, de ezzel a vallási intézményeket nem semmisítették 
meg vagy nyomták el, hanem felhasználták a lehető legszélesebb körű mozgósítás érdekében (uo. 305. o.). A hívők 
közösségének mint a hívek üdvözülését biztosító szent közösségnek az elképzelése áttevődik a nemzetre, amely így 
felold minden felekezeti különbséget, és egyrészt szélesebb körű egységet kínál, mint a vallási közösség, másrészt 
azonban szemben is áll a vallás egyetemességével.

Ebben a tanulmányban nem tudok kitérni a vallás és a nemzet viszonyának feszültségeire, de az első világháború 
éppen arra nyújtott példát, hogyan lehetséges a nemzetnek mint a hívők exkluzív közösségének elképzelését politikai-
lag motiváló erővé tenni. Ennek alapja minden esetben a nemzet szakralizálása, amely a nemzetet nem emeli a vallás 
fölé, nem is vonja ki hatálya alól, hanem éppen ellenkezőleg, vallási szempontból támasztja alá (Schulze-Wessel 
2006). Ez a körülmény egy különleges szimbiózis eredménye, amelynek előzménye a vallás magánéletbe való vissza-
húzódása, azaz a szekularizáció, és ezzel egy időben a nemzetvallás formájában való visszatérése mint reszakralizáció. 
Ez a két folyamat ugyanannak a jelenségnek a két oldala, amelynek során a szekularizációt mindig a reszakralizáció 
folyamatai keresztezik (Hildebrandt–Brocker–Behr 2001). A 19. században a nemzet és állama váltak a kollektív 
üdvösség hordozóivá. Ezeket az eszméket az első világháború kitörésekor aktiválták és radikalizálták minden oldalon. 
Ennek alapja, hogy intim és exkluzív közelséget teremtettek Isten és a nemzet között, amelynek során a nemzet az 
isteni kiválasztottság tárgya, a mindenkori választott nép lett. A nemzetnek ilyen módon történelmi küldetést kellett 
végrehajtania, amellyel helyreállítja a teremtés eredendő rendjét és az isteni törvény hatályát. A világháború kapcsán a 
kiválasztottság arra utalt, hogy Isten csak a jó oldalon állhat, a nemzetnek pedig nincs más dolga, mint az isteni terv 
végrehajtása. Ez a fajta nemzetvallás a kiválasztottság révén egységet teremt úgy, hogy a különböző jelenségeket egyetlen 
megkérdőjelezhetetlen rendbe foglalja, a történelem eseményeinek pedig magasabb rendű vallási értelmet ad. Ennek 
következménye, hogy a nemzet immáron nem egyszerűen jogi és politikai közösség, hanem a lelkük legmélyéig össze-
tartozók egysége, akikre minden esetben számítani lehet, illetve bármit lehet tőlük követelni. A nemzet ezen schmitti 
értelemben vett politikai teologizálás révén válik normatív értékké, amely kötelező és elkötelező erővel bír minden 
tagja számára. A vallásos nyelv az abszolútra és feltétlenre vonatkozik, ezért kézenfekvő, hogy rendkívüli helyzetekben 
az értelmezések a nem hétköznapira nyúlnak vissza (Graf 2000, 305. o.). Nem véletlen, hogy válságok és háborúk 
idején a vallási szimbólumok és értelmezésminták minden esetben a nemzetre hivatkoznak. Ennek egyik legjellem-
zőbb példája az áldozat motívuma, amely a keresztény áldozatelképzelést és a nemzet iránti elkötelezettséget egyesíti.

Nemzet és áldozat

A háború nem érthető az áldozat nélkül, amelyet egyrészt azért kell hozni, hogy a megújulás végbemehessen, 
másrészt azért, mert az áldozat nem lehet értelmetlen. 1913-ban Párizsban mutatták be Igor Sztravinszkij Tavaszi 
áldozat című balettjét. A bemutató hatalmas botrányt kavart. A balett egy fi atal lány feláldozásáról szól: ez az ősi 
pogány szokások szerint minden megfi atalodás és újjászületés feltétele. Ha ezt a gondolatot a háborúra alkalmaz-
zuk, akkor láthatóvá válik, hogy sok fi atal élet feláldozására van szükség a nemzetek megújulásához vagy az egész 
emberiség megváltásához. Végső soron ez az ár, amit az erkölcsi és vallásos újjászületés kíván, és amit az egyházak 
a háborús politika feltétel nélküli támogatásával hajlandóak voltak megfi zetni. Ebben az esetben nem egyszerűen 
az új világ megszületéséről, hanem legalább annyira a régi, a hanyatlás előtti állapot helyreállításáról volt szó. Az 
áldozat révén visszazökken a világ, de a kegyelem nem teljesül be veszteség nélkül (Audoin-Rouzeau–Becker 
2006, 101–105. o.).
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Az áldozatkészséget csakis vallásos nyelvi minták révén lehet kifejezni és mozgásba hozni, mivel kiválóan al-
kalmas a közösségi érzések mobilizálására és a morális kötelékek megerősítésére. Ennek alapja, hogy a háborúban 
elesettek halálát értelmezni kellett, azt mint legfőbb áldozatot egyenesen 
Krisztus kereszthalálával rokonították és az áldozat révén való megváltás 
képzetével egészítették ki. Ennek hagyománya már a 19. században megjelent, 
amikor egyes nemzetek a maguk vereségeit és veszteségeit Krisztus szenvedé-
seivel és halálával állították párhuzamba, amelyet egyrészt a kiválasztottság 
jelének, másrészt a kollektív megváltás alapjának tekintettek. Mivel szá-
mukra ez volt a megélt erkölcs és a vallásos elköteleződés legmagasabb foka, 
ezeket minden különösebb nehézség nélkül képesek voltak összekapcsolni. 
A vallásos liturgia és a politikai emlékezetkultúra ilyen jellegű összefonódása 
tette lehetővé az elesettek áldozatán keresztül a nemzet halhatatlanságának 
kifejezését. A hazáért harcolni és meghalni egyet jelentett az üdvözüléssel, 
de nem egyszerűen a túlélők és az elesettek számára, hanem az egész nemzet 
számára. Miután a vallásos és világi értelmezések összekapcsolódtak, az 
egyébként eredetileg szekuláris érveket, mint a leküzdhetetlen bírvágy és a 
mélységes erkölcsi romlottság, a teológusok átültették egy üdvtörténetbe, 
megszentelve ezzel az áldozatot. A katonák így nem egy romboló gépezet 
fogaskerekei lettek, hanem egy üdvtörténeti dimenziókat magában foglaló 
isteni terv végrehajtói (Münkler 2014b). A béke kora ebben az értelemben 
a hanyatlás és dekadencia, illetve az egoizmus és önzés időszakaként jelent 
meg. A háború kitörése így paradox módon a megváltást jelentette, amely 
mindenkitől egyformán áldozatot követelt a közelebbről meg nem határozott 
tartalmú jövő nevében. 

Az áldozatkészséget minden oldalon az idealizmus nevében követelték, 
amelyet egy sokkal szélesebb morális megújulás indikátorának tekintettek. Áldozatot hozni többet jelentett, mint 
lemondani valamiről; az áldozás az a tett volt, amelynek révén elsősorban a nemzet, de a világ is új életre kelhetett. 
A katonák harca vagy halála vált az új ember és az általában vett újjászületés feltételévé. Ez a metafi zikai dimenzió 
eloldotta az áldozatot minden korábbi kézzelfogható politikai szándéktól, és ezzel a háborút is olyan szférába emelte, 
amelyben már nem volt szüksége külső megalapozásra, hanem magában hordozta értelmét. Ebből a nézőpontból 
már az is másodlagos volt, hogy győzelemmel vagy vereséggel végződik a háború, mert az isteni ítélőszék előtt nem 
ez ítéltetik meg, hanem maga az áldozathozatalra való hajlandóság és az áldozat révén remélt általános megújulás. 
A háború kitörésekor még aligha sejthették ennek az áldozatnak a minőségét és mértékét, de az áldozatról szóló 
diskurzus képes volt olyan különböző ideálokat összekapcsolni, mint a nemzet, a haza, a szabadság, az igazság, a 
kultúra és a civilizáció, amelyeket a legmagasabb e világi értékek rangjára emeltek (Voegelin 2011). Ezek eléggé 
absztraktak voltak ahhoz, hogy az önmagukat feláldozóknak és különösen a háborúban elesetteknek különleges 
minőséget tulajdonítsanak. A kereszthalállal való párhuzamból az egyéni és kollektív feltámadás magától értetődően 
következett, egészen pontosan a nemzet feltámadása az egyéni áldozat révén. Ez az értelmezés azonban a szenvedések 
mértéktelensége és nyilvánvaló értelmetlensége miatt egyre inkább elvesztette magyarázóerejét. Az áldozat önfel-
áldozó értelme pedig teljesen átcsúszott az elszenvedett áldozat értelmébe, amellyel egy olyan új értelmezési teret 
nyitott meg, amelyben a hagyományos értékrendszerek és világképek összeomlása nyilvánvalóbbá vált, mint valaha.
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Háborús apokalipszis

A háború vallásos értelmezései gyakran kaptak apokaliptikus felhangot, amelyet azonban nem maga a háború 
váltott ki, hanem beleillett abba az általánosnak tekinthető korhangulatba, amely valamilyen közeljövőben bekö-
vetkező radikális változást félt vagy remélt. Ebben a várakozásban elsősorban a modernitás töretlen haladáshitének 
megroppanása tükröződik, amelynek során a fejlődés helyére a megújulás szükségességének eszméje lépett. A szá-
zadforduló embere magát egyre inkább bizonytalannak érezte, és ezt az alapvető esetlegességtudatot egészében a 
világ romlottságával és menthetetlenségével azonosította. Erre a kétségbeesett tapasztalatra adott reakció volt az az 
apokaliptikus üdvtan, amely úgy vélte, hogy a világ abban a formájában, ahogyan fennáll, már nem tartható fenn 
tovább, és a régi világnak teljesen meg kell semmisülnie ahhoz, hogy az újnak átadhassa a helyét, amely minden 

tekintetben meghaladja a régit. A tabula rasa és az új kezdet minden naivitása ellenére 
azért lehetett elfogadható, mert a történelemben már nem lehetett felismerni annak 
értelmét. Az újdonság feltételezésének feltétlensége és radikalitása azonban mindig 
elbűvölte az embert, még azokat is, akik nem hittek abban, hogy a változásoknak egy 
isteni kéz szab irányt és ad célt. Ezen elképzelés hátterében az áll, hogy az apokalipszis 
nem kizárólag az ember spirituális átalakulását hirdette, hanem annak társadalmi 
és politikai dimenzióit is magában foglalta. Már az eredeti apokaliptikus látomások 
sem csak vallási jellegűek voltak, hiszen mindig tartalmaztak politikai utalásokat is, 
amennyiben az ezeréves birodalomban a spirituális megváltás összefonódott a poli-
tikai uralommal (Vondung 2008). Az első világháború után ezek az apokaliptikus 
elképzelések messzemenően szekularizálódtak és radikalizálódtak, és a mennyország 
földre hozatalát ígérték ugyan, mégis jobban emlékeztettek a pokolra. Miután Istent 
kihagyták a megváltásból, helyére magát az embert állították, aki cél és eszköz volt 
egyben, és miután a látomás tökéletesen harmonikus és ellentmondásmentes volt, 

minden árat megért. Ez szabadította el az erőszakot, amelyet azonban már senki sem volt képes kontrollálni. A 20. 
század totalitárius rendszerei – különösen a nemzetiszocializmus és a sztálinizmus – éppen annak bizonyítékai, 
hogy az apokaliptikus elképzelések politikailag sem jobb-, sem baloldaliak, mert a legkülönbözőbb ideológiákkal 
és mozgalmakkal képesek összekapcsolódni (uo. 184–186. o.).

Az első világháború apokaliptikus értelmezésének másik fő vonása, hogy a történelmet befejezhetőnek, illetve 
befejezendőnek tekintette, amely ezek szerint a jó és a rossz között folyó végső harcban kulminált. Az apokalipszis 
eme végletekig polarizált kettőssége meghatározó, mert a régi és az új, a tökéletlenség és a tökéletesség, a pusztulás 
és a megújulás mindig egyszerre van benne jelen. Ez a szemlélet a jó és rossz közötti ellentétet áthidalhatatlannak 
tartja, így azt egy végső összecsapásig élezi. A háborúk és forradalmak az apokalipszist hivatottak megjeleníteni, 
amelyek megelőlegezik a közeli véget. Minden apokaliptikus értelmezés a közeledő végre utal, és ennek megfelelően 
minden előzményt szükségszerű okká minősít át. Ez a szükségszerű jelleg a politikai eseményeket úgy értelmezi, 
mint természeti folyamatokat – leginkább viharokat vagy földrengéseket –, amelyeknek az ember ki van szolgáltat-
va, és nincs más lehetősége, mint hogy át-, illetve megadja magát ezeknek az erőknek. Az apokaliptikus szemlélet 
talán legnagyobb ellentmondása abban áll, hogy mire az ember Istent kizárta a történelemből, és maga lépett a 
teremtésben a helyére, addigra egyre inkább kiszolgáltatta magát az általa elszabadított erőknek.

A száz évvel ezelőtt kitört háború számtalan alkalmat nyújt arra, hogy akkori és mai helyzetünket újragon-
doljuk. Vitathatatlan, hogy az akkori események kapcsán az egyházak és híveik csődöt mondtak, miután Isten 

”

„Miután Istent kihagyták a meg-
váltásból, helyére magát az 
em bert állították, aki cél és esz-
köz volt egyben, és miután a 
látomás tökéletesen harmoni-
kus és el lent mon dás men tes 
volt, minden árat megért. Ez 
szabadította el az erőszakot, 
amelyet azonban már senki 
sem volt képes kontrollálni.
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nevében hirdettek háborút, és hitük egyetemesnek gondolt igazságait nacionalista lelkesedésnek vetették alá. Úgy 
tettek, mintha a kegyelem és az üdvösség csakis erőszak révén lenne elérhető. Hitük szemmel láthatólag nem védte 
meg őket attól, hogy háborús célokat igazoljanak és azokért lelkesedjenek. Voltak ugyan kivételek, de ezek hangját 
elnyomta a propaganda.1 Ez a kudarc olyan esemény, amellyel az egyházaknak és híveknek ennyi idő távlatából is 
szembe kell nézniük, de túlzottan könnyű lenne ezt a mai szemlélő pozíciójából elítélni. Az akkori bűnök és hibák 
ma sokkal inkább alkalmat adnak a békéért – és ugyanígy a társadalmi igazságosságért – való közös fellépés és 
benne saját szerepünk átgondolására. Nem utolsósorban azért, hogy száz év múltán ne legyen okunk szégyenkezésre.
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