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A t´red¢k keletkez¢se a tÁzes ¢vek elsû fel¢re, k´zep¢re tehetû, nemcsak azoknak a gondolati
´sszef¡gg¢seknek az alapjÀn, melyeket tanulmÀnyomban elemeztem, hanem t´bb mÀs k¡lsû
t¢nyezû figyelembev¢tel¢vel is. Babits tanulmÀnyÀt minden bizonnyal a Bergson n¢zeteit is-
mertetû cikk¢t k´vetûen (Nyugat, 1910. jÃlius 16.) Árja, ugyanis àBergson tanÀÊ-ra mint sz¢lesebb
k´rben ismertre hivatkozik. Sût m¢g enn¢l is k¢sûbb, feltehetûleg mÀr a JçT°KFILOZñFIA (Nyu-
gat, 1912. jÃnius 16.) k´zl¢se utÀn vagyunk, hiszen a àr¢gebbi tanulmÀnyÊ megnevez¢ssel minden
bizonnyal erre az ÁrÀsra utal vissza. Az ÁrÂg¢p hasznÀlata is segÁt a tÀj¢kozÂdÀsban: a hagyat¢k
vizsgÀlata alapjÀn tudjuk, Babits 1913ä14-tûl rendszeresen alkalmaz ÁrÂg¢pet tisztÀzat k¢szÁt¢-
s¢re. V¢g¡l tanulmÀnyÀban hivatkozik Eugenio Rignano (1870ä1930) àlegÃjabbÊ kutatÀsaira az
¢rtelem eredet¢nek k¢rd¢s¢ben. Babits itt feltehetûleg az olasz pozitivista filozÂfus 1907-ben
publikÀlt korai k´nyv¢rûl besz¢l (SULLA TRANSMISSIBILITÖ DEI CARATTERI OCQUISITI: IPOTESI
DI UNA CENTRO-EPIGENESI), melynek hipot¢zis¢t Rignano 1920-ban kiadott k´tet¢ben folytatja
¢s fejti ki r¢szletesen (PSICOLOGIA DEL RAGIONAMENTO). BÀr ez utÂbbi a legismertebb, fû müve,
m¢gsem tartom valÂszÁnünek, hogy Babits ennek publikÀlÀsa utÀn ÁrnÀ sz´veg¢t, hanem vagy
az 1907-es k´tetre vagy egy folyÂiratban olvashatÂ tanulmÀnyra hivatkozhat t´red¢k¢ben. Tud-
juk, Babitsot kezdetben komolyan foglalkoztatja a gondolat, hogy filozÂfus legyen. °rdeklûd¢se
mindv¢gig megmarad, de a hÃszas ¢vek elej¢re, az egyetemi katedrÀtÂl valÂ megfosztatÀsa utÀn
mÀr bizonyosan letesz e tudomÀnyÀg professzionÀlis müvel¢s¢rûl, s ha Ár is ilyen t¢mÀrÂl, azt
mindig essz¢isztikus formÀban teszi. Ezzel szemben 1911 ûsz¢tûl kezdve, Budapestre ker¡l¢se
utÀn, t´bb ¢ven Àt rendszeresen tart filozÂfiai vagy eszt¢tikai elûadÀsokat a TÀrsadalomtudo-
mÀnyi ¢s a Term¢szettudomÀnyi TÀrsasÀgban, valamint a Galilei-k´rben (pl. AZ ESZT°TIKA
HELYE A FILOZñFIçBAN, 1912. februÀr; IRODALOM °S TçRSADALOM, 1912. mÀrcius; A MODERN
METAFIZIKçRñL, 1913. februÀr; BEVEZET°S A MODERN METAFIZIKçBA, 1913. november). ä TalÀn
nem tÃlzÀs megkockÀztatnunk, hogy Babits MihÀlynak a àk¡l´nb´zûd¢sÊ probl¢mÀjÀt felvetû
tanulmÀnyt´red¢ke esetleg az¢rt is ¢rdekelheti a mai olvasÂt, mert t¢mÀja k´zvetve kapcsolÂ-
dik Jacques Derrida jÂval k¢sûbbi (1968-bÂl szÀrmazÂ) àdiff¢ranceÊ-elm¢let¢nek egyik mozza-
natÀhoz.

A sz´veget a mai helyesÁrÀsnak megfelelûen k´z´lj¡k (p¢ldÀul a Babits Àltal leÁrt àk¡l´mb´zû-
d¢sÊ alakot àk¡l´nb´zûd¢sÊ-re vÀltoztattuk), az ÁrÂg¢p hasznÀlatÀbÂl k´vetkezû r´vid ¢kezeteket
pedig hosszÃra.

D¢v¢ny IstvÀn

SZOLOVJOV °S A VILçG V°GE

K´zeled¢s
Vlagyimir Szergejevics Szolovjov orosz filozÂfus 1900. februÀr 26-Àn (a gregoriÀn nap-
tÀr szerint mÀrcius 10-¢n) a p¢tervÀri duma elûadÂterm¢ben olvasta fel R¹VID ELBE-
SZ°L°S AZ ANTIKRISZTUSRñL cÁmü ÁrÀsÀt. Apokaliptikus lÀtomÀsa a HçROM BESZ°LGE-
T°S A HçBORöRñL, A HALADçSRñL °S A VILçGT¹RT°NELEM V°G°RýL cÁmü dialÂgust
eg¢szÁtette ki. MÀsnap egy folyÂiratban s r´vid idû mÃlva ä a hÀrom besz¢lget¢ssel
egy¡tt ä k´nyvk¢nt jelent meg.1

Szolovjov a felolvasÀs utÀn ´t hÂnapot kapott az ¢lettûl. R´viddel halÀla elûtt t´r-
t¢n¢sz apjÀnak szavait id¢zve kijelentette: àAz emberis¢g beteg aggastyÀnhoz hasonlÁt, k´zel
van a t´rt¢nelem v¢ge... A drÀmÀt v¢gigjÀtszottuk, mÀr csak az epilÂgus van hÀtra, amelynek
persze lehet m¢g n¢hÀny felvonÀsa.Ê



A legutolsÂ felvonÀsban megjelenû Antikrisztus nem Szolovjov k¢pzelûd¢s¢nek ter-
m¢ke. A Biblia ezzel kapcsolatos kulcsmondata: àAmint hallottÀtok, elj´n az Antikrisztus.
MÀr eddig is sok Antikrisztus tÀmadt. Ebbûl tudjuk, hogy itt az utolsÂ ÂraÊ (1 JçN 2,18). Itt
k¢t elûrejelz¢srûl van szÂ: sok Antikrisztus fog megjelenni, de lesz egy igazi Antikrisz-
tus. Ezen az alapon ¢rthetû, hogy k¢t ¢vezred sorÀn mÀr jÂ n¢hÀny emberre ¡t´tt¢k
ezt a b¢lyeget. N¢hÀnyszor a k´zhangulat is k´zremük´d´tt. Term¢szeti katasztrÂfÀk,
hÀborÃk idej¢n az kapta meg ezt a megb¢lyegzû jelzût, akit az Àt¢lt borzalmak¢rt tettek
felelûss¢.

így a XIX. szÀzad elsû ¢veinek korhangulatÀt id¢zte fel Tolsztoj, amikor a HçBORö
°S B°KE elsû soraiban NapÂleont àAntikrisztusk¢ntÊ emlegeti. Ez a szokÀs k¡l´n´s mÂ-
don m¢g ma is ¢l. A k´zelmÃltban jelent meg egy egyetemes n¢met t´rt¢nelem, s Hit-
lerre vonatkoztatva azt ÀllÁtja az ÁrÂ, hogy az àabszolÃt gonoszÊ meg¢rt¢s¢hez a t´rt¢-
nelemk´nyvek nem magyarÀznak semmit, itt mÀr csak a Biblia nyÃjthat segÁts¢get.
(J. Rovan: DIE GESCHICHTE DER DEUTSCHEN. VON IHREN URSPRºNGEN BIS HEUTE.
M¡nchen, 1993.)

Ha nem a n¢phangulat, hanem egyhÀzi vezetûk osztottÀk ki az antikrisztus jelzût,
akkor ennek ÀltalÀban sÃlyos k´vetkezm¢nyei voltak, olyannyira, hogy nem egy eset-
ben n¢pt´megek is meg¢rezt¢k. Erre a sorsalakÁtÂ szerepre csak egyetlen p¢lda. Apo-
kaliptikus k¢pek kÁs¢ret¢ben ¡tk´z´tt meg a XIII. szÀzadban k¢t uralkodÂ, IX. Ger-
gely pÀpa ¢s II. Frigyes csÀszÀr. A pÀpa a csÀszÀrrÂl: àVadÀllat bukkan fel a tengerbûl,
teleÁrva istenkÀromlÂ nevekkel. Ez a vadÀllat hasonlÁt a pÀrduchoz, lÀba olyan, mint a medv¢¢,
szÀja pedig mint az oroszlÀn¢. KÀromlÀsra nyitotta szÀjÀt Isten ellen.Ê A PadovÀban tartÂz-
kodÂ csÀszÀr vÀlasza: àMi pedig megÀllapÁtjuk, hogy û az a sz´rnyeteg, akirûl olvassuk: ÏEgy
tüzv´r´s lÂ vÀgtatott elû. Lovasa hatalmat kapott, hogy megbontsa a b¢k¢t a f´ld´n, hogy ´ld´-
k´lj¢k egymÀst az emberek.Î ý az Antikrisztus...Ê (E. Kantorowicz: KAISER FRIEDRICH DER
ZWEITE. Stuttgart, 1980. 460ä461.)

A harc mÀs eszk´z´kkel is folyt, de az nyilvÀnvalÂ volt, hogy a SzentÁrÀs szavaival a
pÀpa hat¢konyabban harcolt, mint egy àlaikusÊ. Az 1239-ben mÀsodszor kik´z´sÁtett
¢s Antikrisztusnak nevezett II. Frigyes ugyan halÀlÀig (1250) megûrizte hatalmÀt, de
r´vid idû eltelt¢vel a megb¢lyegzett Hohenstaufen-dinasztia lel¢pett a t´rt¢nelem
szÁnpadÀrÂl, egyÃttal semmiv¢ vÀlt az a kÁs¢rlet¡k is, hogy a Karoling-idûkh´z hasonlÂ
eurÂpai politikai egys¢get hozzanak l¢tre.

SzolovjovtÂl tÀvol Àllt, hogy megb¢lyegezze kora t´rt¢nelm¢nek valamelyik gonosz
alakjÀt. NÀla egy mÀsik hagyomÀnyvonal ¢rv¢nyes¡lt: a v¢gsû idûk AntikrisztusÀt lÀtja,
aki nemsokÀra ä szerinte a XXI. szÀzadban ä fog megjelenni. R¢gi hagyomÀny a àpon-
tos idûvelÊ valÂ kÁs¢rletez¢s is. A IV. szÀzadban egy ¢szak-afrikai teolÂgus, Tyconius, a
Biblia szimbolikusan ¢rtelmezett adatai alapjÀn szÀmÁtotta ki az Antikrisztus idej¢t:
383-ban fog feltünni, s elkezdi rombolÂ munkÀjÀt: àA mi korunkat mÀr semmi sem vÀ-
lasztja el a v¢gsû idûktûl, amikor megjelenik az Antikrisztus.Ê (H. Dieter: DAS BILD DES AN-
TICHRIST IM MITTELALTER. M¡nster, 1973. 105.)

Szolovjov jÂ ¢vtizedet t´lt´tt a k´zeli vilÀgv¢g tudatÀban ä elûsz´r csak sejt¢sszerü-
en. Francia ismerûs¢nek, Eugªne Tavernier-nek 1888-ban Árt level¢ben ezeket a so-
rokat vetette papÁrra: àA vid¢ken t´lt´tt tÁz nap jÂt¢konyan hatott eg¢szs¢gemre. SzomorÃsÀ-
gom ugyan nem tünt el, de gond nem nyomaszt. A dolgokat t´bb¢-kev¢sb¢ sub specie aeternitatis
[az ́ r´kk¢valÂsÀg szempontjÀbÂl] vagy legalÀbb sub specie antichristi venturi [az elj´vendû
Antikrisztus szempontjÀbÂl] szeml¢lem.Ê

A sejt¢sbûl ¢let¢nek utolsÂ k¢t ¢v¢ben radikÀlis ¢rtelmez¢s lett. Egy orosz barÀtjÀnak
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tÁz ¢vvel k¢sûbb, 1897-ben mÀr vilÀgv¢gsejtelm¢rûl besz¢l: àValaki Ãtra k¢szen Àll, nem-
sokÀra meg¢rkezik. Gondolhatod, hogy ez a ÏvalakiÎ az Antikrisztus. A vilÀg v¢g¢nek fuvalma
¢rinti arcomat, de ezt m¢g ¢rezni is alig lehet. Mint a vÀndor ¢rzi a tenger levegûj¢t akkor, amikor
a tenger m¢g nem is lÀthatÂ.Ê

A dialÂgushoz ¢s elbesz¢l¢shez Árt elûszÂban emlÁti, hogy a JÂ ¢s a Rossz t´rt¢nelmi
fesz¡lts¢g¢t elemezte, s àk¡l´n´s vÀltozÀstÊ ¢lt Àt. A àjÂÊ gyûzelm¢be vetett optimizmusa
eltünt, s k¢rd¢st tett fel ´nmagÀnak: àMi a rossz? CsupÀn valami hiÀny, t´k¢letlens¢g, mely
a jÂ n´veked¢s¢vel magÀtÂl eltünik, vagy olyan valÂsÀgos erû, mely kÁs¢rt¢seivel eg¢sz vilÀgunkat
hatalmÀban tartja, s csak akkor harcolhatunk ellene sikeresen, ha van tÀmpontunk egy mÀsik
l¢trendben?Ê Elbesz¢l¢s¢nek egy¢rtelmü vÀlasza: a àGonoszÊ hatalma alÀ akarja gyürni
a vilÀgot, s v¢gsû harcra hÁvja az isteni erûket.

PrÂf¢tai szerepvÀllalÀsa az¢rt meglepû, mert Szolovjov kritikus gondolkodÂ volt,
kora OroszorszÀgÀnak egyik legmüveltebb elm¢je ¢s egyik legterm¢kenyebb ÁrÂja.
Minden jelentûs nyelvet megtanult, eredetiben olvasta a klasszikusokat ¢s a moder-
neket. Az is rendkÁv¡li, hogy valaki huszonegy ¢vesen egyetemi docens legyen Moszk-
vÀban, huszonn¢gy ¢ves korÀban pedig P¢tervÀrott egyetemi tanÀr ä ahol az àidûsebb
nemzed¢kÊ is szÁvesen hallgatta. Dosztojevszkij rendszeresen jÀrt elûadÀsaira, n¢hÀny
alkalommal Tolsztoj is hallgatÂi k´z´tt ¡lt.

MegszÀllottnak m¢g utolsÂ ¢veiben sem lehet nevezni, hiszen filozÂfiai munkÀjÀt
zavartalanul folytatta. 1898-ban PlatÂnt fordÁt, metafizikÀjÀn ¢s eszt¢tikÀjÀn dolgozik,
egyetemes filozÂfiat´rt¢net vÀzlatÀt fogalmazza meg, egy akkor megjelenû orosz en-
ciklop¢dia cÁmszavaihoz b´lcseleti, vallÀst´rt¢neti ¢s teolÂgiai tanulmÀnyokat Ár. Eb-
ben a hÀtt¢rben ¢lezûdik ki a k¢rd¢s: mi k¢sztethetett egy sz¢les lÀtÂk´rü, nagy mü-
velts¢gü embert, hogy beÀlljon a v¢gsû idûk prÂf¢tÀi k´z¢?

Egy l¢p¢ssel talÀn k´zeledhet¡nk hozzÀ, ha intellektuÀlis ¢let¢t korai ´njellemz¢-
s¢nek keret¢be ÀllÁtjuk. LA SOPHIA cÁmü munkÀjÀnak befejez¢se utÀn, 1876-ban PÀ-
rizsbÂl ¢desanyjÀnak a k´vetkezûket Árta: àEz egy misztikus, teozofikus, filozofikus, teurgi-
kus ¢s politikus ÁrÀs.Ê Emez ismeretforrÀsok n¢melyik¢re az irracionÀlis erûk tÃlsÃlya
miatt eleve gyanakvÀssal szokÀs tekinteni. Ha e k¢t vilÀg egy gondolkodÂban egyszerre
jelentkezik, ha a hatÀrok elmosÂdnak, akkor eleve fel kell k¢sz¡ln¡nk arra, hogy meg-
¢rt¢s¢ben komoly neh¢zs¢gekbe ¡tk´z¡nk.

Nem Szolovjov az elsû àkomplexÊ gondolkodÂ, akin¢l egybeolvadnak a k¡l´nb´zû
ismeretsÁkok. Az eurÂpai szellemt´rt¢netbûl m¢gsem lehet müveiket egyszerüen àle-
ÁrniÊ. Meg kell kÁs¢reln¡nk, hogy valamennyire felfogjuk: milyen Ãton jutottak el gon-
dolataikhoz, s ami fontosabb, van-e mondanivalÂjuk k¢sûbbi nemzed¢kek szÀmÀra.
Szolovjov elbesz¢l¢se a vilÀg v¢g¢rûl is meg¢rdemel ennyi figyelmet, nem utolsÂsorban
az¢rt, mert benne a àmi idûnkrûlÊ, az elûtt¡nk ÀllÂ szÀzadrÂl van szÂ.

A t´rt¢net
Az elbesz¢l¢s Ágy kezdûdik: àA Krisztus sz¡let¢se utÀni XX. szÀzad az utolsÂ nagy hÀborÃk,
testv¢rharcok ¢s fordulatok korszaka volt. A legnagyobb k¡lhÀborÃ oka eg¢szen a pÀnmongoliz-
musig, a XIX. szÀzad v¢gi JapÀnban kialakult szellemi mozgalomig nyÃlik vissza.Ê A japÀnok
elsajÀtÁtjÀk EurÂpa technikai tudÀsÀt. ElhatÀrozzÀk, hogy a kelet-Àzsiai n¢peket, elsû-
sorban KÁnÀt meghÂdÁtjÀk, utÀna egyes¡lt erûvel d´ntû harcra indulnak EurÂpa ellen.
àMegragadva az alkalmat, hogy EurÂpÀt a XX. szÀzad elej¢n a muzulmÀn vilÀggal vÁvott utolsÂ
d´ntû ¡tk´zet foglalta le, hozzÀlÀttak e nagyszabÀsÃ terv megvalÂsÁtÀsÀhoz.Ê

A terv siker¡l, az egymÀssal fesz¡lt viszonyban levû eurÂpai n¢peket lehengerlik.
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¹tven ¢vig tart uralmuk, amÁg a leigÀzott n¢pek egymÀsra talÀlnak, s k´z´s erûvel
megszabadulnak a hÂdÁtÂktÂl. Ekkor l¢p fel egy àgûg´s, b¡szke, szent ¢letü f¢rfiÃÊ, aki
meg akarja vÀltani az emberis¢get. A sÀtÀn kihasznÀlja az alkalmat, felajÀnlja sz´vet-
s¢g¢t. Az û segÁts¢g¢vel Ár egy àzseniÀlis k´nyvetÊ a vilÀgb¢k¢rûl ¢s az egyetemes jÂl¢trûl.
Felfigyelnek rÀ, s amikor a japÀn hÂdÁtÂktÂl megszabadult EurÂpÀban ÃjbÂl fesz¡lt
lesz a helyzet, megvÀlasztjÀk az EurÂpai Egyes¡lt çllamok eln´k¢v¢. VÀlogatott had-
sereget szervez (t´bbek k´z´tt magyar katonÀkbÂl), s minden n¢p meghÂdol elûtte.

A vilÀgb¢ke ¢rdek¢ben a hÀrom nagy kereszt¢ny egyhÀz (katolikus, protestÀns, or-
todox) p¡sp´keit ¢s hÁveit is hÂdolatra k¢nyszerÁti. Egy kicsiny, lemorzsolÂdott nyÀj
II. P¢ter pÀpa, Pauli professzor ¢s JÀnos sztarec vezet¢s¢vel kivonul a pusztasÀgba. A
àmarad¢k zsidÂsÀgÊ is szembeszeg¡l vele. ºtk´zetre nem ker¡l sor, mert isteni rende-
l¢sre term¢szeti katasztrÂfa semmisÁti meg az Antikrisztust k´vetûivel egy¡tt. A hitben
hüs¢ges elhunytak feltÀmadnak, s Krisztus elkezdi ezer¢ves uralmÀt.

Hogy az elbesz¢l¢s egy-egy r¢szlete valÂban a k¢pzelet müve, azt Szolovjov tudta,
ugyanakkor nem csupÀn biblikus alapÀllÀsÀt, hanem j´vûsejtelm¢t is igaznak tartotta.
Elsû olvasÂinak tiltakozÀsÀra Ágy reagÀlt: àEzt az elbesz¢l¢st a tÀrsadalom ¢s a sajtÂ f¢lre¢rtette
vagy f¢lremagyarÀzta. Ennek igazi oka az, hogy a SzentÁrÀs ¢s az egyhÀzi hagyomÀny Antikrisz-
tusra valÂ utalÀsait hiÀnyosan ismerik.Ê EzutÀn r¢szleteket id¢z a BibliÀbÂl, hogy l¢nyeges
mondanivalÂjÀt igazolja, majd hozzÀfüzi: àAz esem¢nyek k´z´tti kapcsolat ¢s a szeml¢letes
elbesz¢l¢s ¢rdek¢ben olyan r¢szleteket ¢pÁtettem be, amelyek r¢szben t´rt¢nelmi megfontolÀsbÂl,
r¢szben a k¢pzelet szabad jÀt¢kÀbÂl erednek.Ê

T´rt¢nelmi megfontolÀsnak ¢s nem k¢pzelûd¢snek tartotta a àmongol invÀziÂtÊ.
PÀrizsi tartÂzkodÀsa idej¢n egy kÁnai tÀbornok elûadÀsÀt hallgatta meg, s az ott hallott
szavakbÂl id¢z KíNA °S EURñPA (1890) cÁmü ÁrÀsÀban: àA technika vilÀgÀban k¢szs¢gesen
Àtvesz¡nk tûletek mindent... Ugyanakkor nem k¢ts¢ges, hogy erûsebbek vagyunk... Ti talÀljÀtok
ki azokat az eszk´z´ket, amelyekkel le fogunk benneteket igÀzni.Ê Szolovjov ebbûl nem csupÀn
komoly fenyeget¢st, hanem olyan konkr¢t vilÀguralmi t´rekv¢st olvasott ki, amely ä
szerinte ä a vilÀgv¢g elûjÀt¢ka lesz. àAmit leÁrtam, valÂszÁnü megfontolÀsok eredm¢nye, amely
azonban nagyon k´zel Àll a bizonyossÀghoz.Ê

PrÂf¢tai szÂ?
Szolovjov politikai valÂszÁnüs¢g-szÀmÁtÀsa, a ànagy mongol tÀmadÀsraÊ ¢pÁtett apokalip-
tikus idûmeghatÀrozÀs nem vÀlt valÂra: Kelet-çzsia n¢pei nem hengerelt¢k le EurÂ-
pÀt. Sejtelmei azonban mÀs szempontbÂl beteljes¡ltek. Eddig nem tapasztalt v¢res hÀ-
borÃkat, forradalmakat ¢lt¡nk Àt, az emberi gonoszsÀg minden eddigit f´l¡lmÃlÂ
megnyilatkozÀsait kellett megtapasztalnunk. Kafka mÀr az elsû vilÀghÀborÃ utÀn je-
lezte, hogy a gonoszsÀg uralmÀban talajtalannÀ vÀlt az ¢let. àA hÀborÃ, az orosz forra-
dalom, az eg¢sz vilÀg nyomora ÀrvÁzk¢nt Àrasztotta rÀnk a gonoszsÀgot. Minden ´sszet´rt, ami
az emberi l¢t szÀmÀra tÀmaszt jelentett.Ê (G. Janouch: GESPR®CHE MIT KAFKA. Frankfurt,
1961. 141.)

Milyen tÀmaszunk volt az elmÃlt idûkben? A XIX. szÀzad filozÂfusai lelkesen be-
sz¢ltek arrÂl, hogy puszta ¢sszel siker¡lt megtalÀlniuk a t´rt¢nelem kulcsÀt, ismerik
t´rv¢nyeit, ismerik c¢ljÀt is. Hegel, amikor v¢gign¢zett a t´rt¢nelem csatamezûin, az
´sszeomlott birodalmakon, az emberis¢g m¢rhetetlen szenved¢s¢n, àa vilÀg minden ba-
jÀnÊ, àa vÀgÂhÁdhoz hasonlÂ t´rt¢nelmenÊ, m¢g f´ltette a k¢rd¢st: àMi az a v¢gc¢l, aminek
el¢r¢se ¢rdek¢ben ilyen iszonyÃ Àldozatokat kell hozni?Ê Felelete: A àvilÀgszellemÊ, az àegyetemes
eszmeÊ, az à¢rtelemÊ valÂsÁtja meg kanyargÂs, dialektikus utakon ´nmagÀt. ötk´zben
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elhullanak az Àldozatok, de rajtuk kereszt¡l is a ànagy vilÀgprogramÊ valÂsul meg. (G.
W. F. Hegel: VORLESUNGEN ºBER DIE PHILOSOPHIE DER WELTGESCHICHTE. Frank-
furt, 1982. 35., 73.)

A XX. szÀzadban mÀr senki sem mer Ágy besz¢lni a t´rt¢nelem egyetemes c¢ljÀrÂl.
InkÀbb tÃl¢l¢srûl, megmenek¡l¢srûl van szÂ, nem meg¢rkez¢srûl. Leleplezûd´tt az
is, hogy az ¢szoptimistÀk elm¢lete absztrakt jÀt¢k volt. T´rt¢nelmi mÁtosz, nem filozÂ-
fia, Árta k´zvetlen¡l a ànagy hÀborÃÊ utÀn Karl L´with. (WELTGESCHICHTE UND
HEILSGESCHEN. Stuttgart, 1953.) Hegel ¢s k´vetûinek alapvetû t¢ved¢se abban Àllt,
hogy felt¢telezt¢k: az a biblikus gondolat, hogy a t´rt¢nelem teremt¢s ¢s beteljes¡l¢s
k´z¢ van kifeszÁtve, elszigetelhetû a hittûl, s ¢sszel igazolhatÂ. àL¢gvÀr az eg¢szÊ ä mond-
ja L´with. Az ¢sz a hitbûl vonta ki a t´rt¢nelem v¢gc¢ljÀnak gondolatÀt, de nem vette
¢szre, hogy hit n¢lk¡l ¡resjÀratban forog. ValÂjÀban nincs arra bizonyÁt¢k, hogy àva-
lahonnan valahovÀÊ halad az emberis¢g.

Az optimizmus filozÂfus-prÂf¢tÀinak hely¢t ma pesszimista term¢szettudÂs-jÂsok
foglaltÀk el. A korhangulatrÂl egyetlen jelent¢s: à°let¡nk annyira vesz¢lyeztetett, hogy mÀr
nem is vessz¡k tudomÀsul a vesz¢lyt. Ha mÀr nincs menek¡l¢s, akkor senki sem keresi, hogy merre
menek¡lj´n. Az ´kolÂgiai vilÀgv¢g-fatalizmusban a k´z¢rzet mindk¢t irÀnyban sz¢lsûs¢ges hely-
zetbe ker¡lhet: a kockÀzat tÀrsadalma vagy hiszt¢rikusan, vagy teljesen k´z´mb´sen reagÀl.Ê (U.
Beck: RISIKOGESELLSCHAFT. Frankfurt, 1986. 48.)

Kieg¢szÁt¢s¡l egy magyar jelz¢s, amelyet egy nyugati recenzens vilÀgirodalmi je-
lentûs¢günek tart: àAnnyira aktuÀlis, hogy aktuÀlisabbat el sem lehet k¢pzelni.Ê (Die Zeit,
1993. mÀrcius 12.) àTeljes csûd´t [mondtunk] a cselekv¢sben, a gondolkodÀsban ¢s a k¢pze-
letben, amik¢nt abban a szÀnalmas igyekezet¡nkben is, hogy egyÀltalÀn meg¢rts¡k, m¢gis mi¢rt...
Az emberek f´ldindulÀsrÂl ¢s v¢gÁt¢letrûl besz¢lnek, mert nem tudjÀk, hogy nem lesz se v¢gÁt¢let,
se f´ldindulÀs... Teljesen f´l´sleges ugyanis, Ãgyis t´nkremegy minden magÀtÂl... Siker¡lt meg-
szabadulni attÂl a t¢veszm¢tûl, hogy a f´l¢p¡l¢snek ¢s a lerombolÂdÀsnak, a megsz¡let¢snek ¢s a
pusztulÀsnak ebben a gy´trelmes k´rforgÀsÀban egy hatÀrozott terv volna sejthetû.Ê (Kraszna-
horkai LÀszlÂ: AZ ELLENçLLçS MELANKñLIçJA. Budapest, 1989. 128ä129.)

Ebben az atmoszf¢rÀban Szolovjov elbesz¢l¢se Ãgy tünik, ism¢t aktuÀlis, de csakis
a zsidÂsÀg ¢s kereszt¢nys¢g hite felûl. Erre az Ãtra viszont mÀr nagyon neh¢z rÀl¢pni.
A gonoszsÀg olyan szavakat mondott ki a XX. szÀzadban, a rossz olyan erûvel van jelen,
hogy egy mÀsik àelbesz¢l¢sÊ lÀzongÂ gondolata jut esz¡nkbe. Karamazov IvÀn fejezi
ezt ki Dosztojevszkij reg¢ny¢ben: àHa ez az Àra az ´r´k harmÂniÀnak, akkor visszaadom a
bel¢pûjegyemet.Ê

Szolovjov talÀn aktuÀlis ä de nem vesz¢lytelen. Az Antikrisztusk¢nt valÂ megb¢lyeg-
z¢s, a àjelen l¢vû ´rd´g´kÊ keres¢se iszonyÃ Àldozatokat k´vetelt mÀr a t´rt¢nelem
folyamÀn. HÀny à´rd´gi emberreÊ (a boszorkÀny¡ld´z¢sek idej¢n ́ rd´gi nûre) ä ¡t´t-
t¢k mÀr ezt a b¢lyeget? M¢g erûsebb figyelmeztet¢st jelenthet az a t¢ny, hogy ezt a
àszokÀstÊ a vilÀg szÁvesen fordÁtotta a maga nyelv¢re. Kereste ¢s megtalÀlta (keresi ¢s
megtalÀlja) elpusztÁtandÂ ellens¢geit. Az àantiÊ szÂ m¢lyen beleivÂdott a mÃlt ¢s a jelen
t´rt¢nelm¢be: szinte naponta tapasztaljuk a nacionalista vagy vallÀsos fundamentalis-
tÀk ellens¢glistÀit, a meglÂdult gyül´lethullÀmokat.

Az orosz filozÂfus elbesz¢l¢s¢t vizsgÀlat tÀrgyÀvÀ tenni m¢gis ¢rdemes, nem csupÀn
a feltett k¢rd¢sk´rben, hogy àmilyen Ãton jutott el apokaliptikus meggyûzûd¢s¢hezÊ. Jelentûs
indÁtÀst adhat az a t¢ny is, hogy a àhüv´sre tettÊ filozÂfus OroszorszÀgban Ãjra feltÀ-
madt. Nincs kizÀrva, hogy a n´vekvû gazdasÀgi ¢s politikai zürzavarban nem csupÀn
Szolovjov lÀngolÂ szlavofil ÁrÀsainak lesz hatÀsuk, hanem a v¢gsû idûket jelzû àAnti-
krisztusaÊ is beszivÀrog a k´zhangulatba.



Az ¢letmü sorsa
Szolovjov ¢letmüv¢t anyanyelv¢n k¢t r¢gi kiadÀs ûrzi, elûbb kilenc (1901ä1907), majd
tÁz (1911) k´tetben. HosszÃ idûn Àt hozzÀf¢rhetetlen¡l ûrizte. A àmüÊ az 1917-es for-
radalom utÀn gyorsan s az akkori jelek szerint v¢g¢rv¢nyesen els¡llyedt, a k´nyvtÀrak
szigorÃ zÀr alatt tartottÀk ÁrÀsait. Ugyanakkor a ànyugatiÊ ¢rdeklûd¢s szer¢ny keretek
k´z´tt maradt. Jellemzû, hogy egy terjedelmes francia filozÂfuslexikon 1984-ben mÀs-
f¢l oldalt szÀnt Szolovjovnak, egy kisebb ig¢nyü, hÀromszÀz filozÂfusportr¢t bemutatÂ
n¢met lexikon 1989-ben meg sem emlÁti nev¢t. 

Szolovjov azonban sajÀt hazÀjÀban àf´ltÀmadtÊ. Egy nyugati folyÂirat az oroszor-
szÀgi helyzetrûl ezt Árja: àA filozÂfus olyan energiÀval robbant be az orosz intellektuÀlis ¢letbe,
amelyet ¢let¢ben soha meg nem tapasztalhatott, ÏpusztÀba kiÀltÂ szavaÎ egyre erûsebben hallhatÂ.Ê
(Istina, 37 [1992], 3.) Jellemzû, hogy mÀr 1988-ban k¢tk´tetes vÀlogatÀs jelent meg
müveibûl, ́ sszes müveinek kritikai kiadÀsa pedig folyamatban van. K´nyvek ¢s tanul-
mÀnyok jelennek meg rÂla, mert àakit oly hosszÃ idûn Àt halÀlra hallgattak, most nem sejtett
erûvel mutatja meg, hogy ¢l. OroszorszÀg egyik legnagyobb szellem¢t lÀtjÀk benne. Azt rem¢lik,
hogy a jelenkor iszonyÃ zürzavarÀban eligazÁtÀst kapnak tûle ahhoz, hogy az orszÀg a szellem
vilÀgÀban is ÃjjÀsz¡less¢kÊ. (DER CHRISTLICHE OSTEN. W¡rzburg, 45 [1990], 155ä162.)

Az ¢letprogram
Szolovjovot utolsÂ ¢letszakaszÀig egyetlen gondolat, a Mindens¢g szellemi ¢s kozmi-
kus egys¢ge foglalkoztatta. Ebben lÀtta feladatÀt: a fesz¡lts¢gek cs´kkent¢s¢n ¢s az ¢r-
t¢kek integrÀciÂjÀn kell munkÀlkodnia. Hitte, hogy a sz¢thÃzÀst, az orszÀgok, n¢pek
¢s vallÀsok k´z´tt dÃlÂ politikai ¢s ideolÂgiai fesz¡lts¢geket fel lehet oldani. Rem¢lte,
hogy a hit kib¢k¡lhet az ¢sszel, a vallÀs szociÀlis alapelvei a tÀrsadalomban megvalÂ-
sÁthatÂk, a politikÀban kereszt¢ny szociÀlis szellem ¢rv¢nyes¡lhet, a vallÀsok ¢s keresz-
t¢ny felekezetek egyes¡lhetnek. Szolovjov a àMindens¢g Egys¢g¢nekÊ megszÀllottja, en-
nek az egys¢gnek k´vetkezetes hirdetûje volt.

A hit ¢s ¢sz egys¢g¢nek vÀgya mÀr egyetemista korÀban fel¢bredt benne. Nagy
probl¢ma ä Árta egy level¢ben ä, hogy a gondolkodÂk nem hisznek, a hÁvûk pedig nem
gondolkodnak. Mi a teendû? àA kereszt¢nys¢g k¡l´nb´zû t´rt¢neti okok miatt csak nagyon
egyoldalÃ ¢s el¢gtelen formÀban jutott kifejez¢sre... Az a feladatunk, hogy a kereszt¢nys¢g ´r´k
tartalmÀt ¢rtelmes formÀba ´lt´ztess¡k. Ehhez mindent f´l kell hasznÀlni, amit az emberi szellem
az utolsÂ ¢vszÀzadokban termelt.Ê

A NYUGATI FILOZñFIA VçLSçGçRñL Árt disszertÀciÂjÀban (1874) Ágy fogalmazta meg
szlavofil fogalmazÀsÃ t¢tel¢t: a nyugati filozÂfiÀban sz¡lettek meg àa gondolat helyes for-
mÀiÊ, de àa gondolatok igazi tartalmÀtÊ csak a kelet hite ûrizte meg. àLÀthatÂ, hogy a racio-
nÀlis megismer¢s ter¡let¢n a nyugati filozÂfia... azoknak az igazsÀgoknak k´zel¢be ker¡lt, ame-
lyeket a kelet hite ûrz´tt meg. Az Ãj filozÂfia t´k¢letes logikai formÀjÀba kell ´lt´ztetni a kelet
lelkis¢g¢nek tartalmi gazdagsÀgÀt.Ê

Abban az elûadÀs-sorozatban, amelynek Dosztojevszkij is hallgatÂja volt, Szolovjov
mÀr teljes integrÀciÂs programmal l¢pett fel: a keleti hittel egyes¡lt nyugati gondola-
tokat meg kell jelenÁteni a tÀrsadalomban. àAz Ãj [teokratikus] birodalom hordozÂja az
orosz n¢p. Ez a nagyszerü hivatÀs nagyon komoly k´vetelm¢nyeket tÀmaszt. Az oroszon kÁv¡l
egyetlen n¢p sincs ilyen m¢rt¢kben elk´telezve, hogy politikai ¢s szociÀlis ¢let¢ben Krisztus szellem¢t
juttassa ¢rv¢nyre. Minden erej¢vel arra kell t´rekednie, hogy kit¡ntetû hivatÀsa megvalÂsuljon.Ê

1881 mÀrciusÀban II. SÀndor orosz cÀr mer¢nylet Àldozata lett. Szolovjov lev¢lben
fordult utÂdjÀhoz, hogy ne Át¢lje halÀlra a gyilkosokat. IndoklÀsa: az Ãj teokrÀcia most
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sz¡lethetne meg. àItt az alkalom, hogy a cÀr tanÃsÀgot tegyen a megbocsÀtÀs kereszt¢ny alap-
elv¢rûl. Ez a nagyszerü erk´lcsi tett hatalmÀt m¢rhetetlen magasra helyezn¢, uralmÀt pedig ren-
dÁthetetlenn¢ tenn¢Ê ä ez lenne az Ãj orszÀg elsû ÀllomÀsa. A cÀr nem teljesÁtette a k¢r¢st,
s felszÂlÁtotta a filozÂfust, hogy egyelûre sz¡ntesse be egyetemi elûadÀsait.

Szolovjov nem àsz¡neteltÊ, hanem lemondott. Egyetemi pÀlyafutÀsÀt befejezte ä
ÁrÂi ¢s elûadÂi tev¢kenys¢g¢t nem. Azt a rem¢ny¢t, hogy az evang¢liumi elvek ÀthatjÀk
a tÀrsadalmat, nem adta fel, csak Àttette nyugatra. Ebben a szellemben Árta franciÀul
OROSZORSZçG °S AZ EGYETEMES EGYHçZ (1888) cÁmü müv¢t. àP¢ter Apostol utÂdjÀtÊ, a
pÀpÀt k¢ri, legyen vezetûje egy Ãj korszaknak, ahol àa n¢peket ¢s tÀrsadalmi osztÀlyokat
a szolidaritÀs szelleme ¢lteti, a k´z´ss¢gi ¢letet kereszt¢ny elvek irÀnyÁtjÀk, ahol szabadok lesznek
az elnyomottak, ¢s v¢delmet kapnak a gyeng¢k, ahol a szociÀlis igazsÀgossÀg ¢s az igazi kereszt¢ny
b¢ke fog uralkodniÊ. Ennek lehetûs¢g¢rûl annyira meg volt gyûzûdve, hogy felzÀrkÂzÀs-
ra szÂlÁtott szÀzmilliÂ orosz kereszt¢nyt.

IrreÀlis ¢s kilÀtÀstalan rem¢ny. Az oroszok t´megeihez el sem jut felhÁvÀsa, kritiku-
sai a cÀrt biztatjÀk, hogy szÀmüzze Szolovjovot Szib¢riÀba. XIII. LeÂ pÀpa pedig ä
ÀllÁtÂlag ä ezt a kijelent¢st tette: àBella idea! Ma fuor d'un miracolo ª cosa impossibile!Ê
Csoda nem t´rt¢nt, de Szolovjov tovÀbb harcolt. K´zben egyre magÀnyosabb lett.
Orosz barÀtai nem bocsÀtjÀk meg neki a nyugathoz valÂ k´zeled¢s¢t, nyugati barÀtai
pedig neheztelnek rÀ, hogy nem szakÁtott az ortodoxiÀval.

A kilencvenes ¢vek v¢g¢n azonban elhalkul hangja. Egy ¢vvel halÀla elûtt Árta: àMeg-
gyûzûd¢sem nem vÀltozott, de amilyen m¢rt¢kben gazdagodott az ¢letrûl szerzett tapasztalatom,
Ãgy erûs´d´tt bennem a k¢ts¢g: egyÀltalÀn hasznosak ¢s megvalÂsÁthatÂk-e azok a tervek, ame-
lyeknek ¢letem legterm¢kenyebb korszakÀt szenteltem?Ê Ebben az idûben ¢rinti meg àa vilÀg-
v¢g sz¢lfuvalmaÊ, s Árja meg elbesz¢l¢s¢t az Antikrisztus k´zeled¢s¢rûl.

Term¢keny ¢veinek azonban sajÀtos filozÂfiai hÀttere van. °rdemes ennek nyomÀ-
ba szegûdni, hogy lÀssuk, milyen rem¢ny tünt el, amikor ä ism¢t egy sajÀtos, korszel-
lembe Àgyazott l¢p¢ssel ä apokaliptikus vilÀgk¢p¢t megfogalmazta. Ha ez a kettûs hÀt-
t¢r f´lderÁthetû, akkor relatÁv ¢rt¢kszintre ker¡l t´rt¢nelmi àlÀtomÀsaÊ, amelynek ve-
sz¢lyes vet¡leteit mÀr lÀthattuk.

FilozÂfiai hÀtt¢r
Szolovjov vallomÀsa szellemi ûseirûl: àHa az ember a kereszt¢ny dogmÀkat magasabb, speku-
latÁv szinten akarja meg¢rteni, akkor vagy PlatÂn, vagy Schelling alapjÀn kell filozofÀlnia.Ê Ez
a n¢hÀny sor erk´lcsfilozÂfiai munkÀjÀban olvashatÂ, amely 1897-ben jelent meg. A
n¢met filozÂfushoz füzûdû kapcsolatÀt azonban mÀr 1881-ben, AZ ELVONT ELVEK KRI-
TIKçJA cÁmü müv¢ben is jelezte, amikor a kettûj¡k k´z´tti szoros rokonsÀgrÂl besz¢lt.

Ennek a rokonsÀgnak r¢szletez¢s¢re itt m¢g kÁs¢rletet sem tehet¡nk, hiszen a k¢t
mü Àtm¢rûje tÃl nagy ahhoz, hogy r´viden felrajzolhatnÀnk a k´z´s ¢rintûket.2 N¢-
hÀny t´red¢kes megjegyz¢sre kell szorÁtkoznunk. Schelling is àa teljess¢g szerelmeseÊ: a
term¢szet, az emberi szellem, a müv¢szi alkotÀsok vilÀga hordozza az isteni vilÀgot.
Hordozza, m¢gpedig valÂsÀgosan, hiszen az ember à´nmagÀban a vÀltozhatatlan ´r´k-
k¢valÂt tudja szeml¢lniÊ. Ezt lÀtja meg a term¢szetben is, ezt fejezi ki a müv¢szetben.
T´rt¢nelmi ÃtjÀn az eg¢sz mindens¢g a v¢gsû be¢rkez¢s, az isteni szellem teljes kinyi-
latkoztatÀsa fel¢ halad. Szolovjov pozitÁv filozÂfiÀjÀnak magva tünik itt elû, ÂriÀsi fel-
adatot tüzve maga el¢: àAz ember k´zvetÁtû ¢g ¢s f´ld k´z´tt, az a hivatÀsa, hogy a mindens¢g
messiÀsa legyen: kimentse a kÀoszbÂl a vilÀgot, istennel egyesÁtse Ãgy, hogy az ´r´k b´lcsess¢get
testbe ´lt´zteti.Ê
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Schelling azonban teolÂgus apja hatÀsÀra fiatalon az à¢bred¢s mozgalmÀnakÊ, az
evang¢likus pietistÀknak (Bengel, Oetinger) vonzÀsk´r¢be ker¡lt, s miattuk foglalko-
zott k´z¢pkori-Ãjkori misztikusok ¢s teozÂfusok (Eckhart mester, Tauler, Jacob B´h-
me, Swedenborg) ÁrÀsaival is. Ezeknek àistentapasztalataÊ be¢p¡lt müveibe. UtolsÂ
nagy müve, A KINYILATKOZTATçS FILOZñFIçJA ä sokak v¢lem¢nye szerint ä mÀr misz-
tikus teolÂgia.3

Ezek utÀn nem meglepû, hogy a Schellinghez felzÀrkÂzÂ Szolovjov az emlÁtett misz-
tikusok ¢s teozÂfusok ÁrÀsai utÀn is ¢rdeklûd´tt. 1876-ban ¢desanyjÀhoz Árt level¢t az
elûbbiekben id¢zt¡k. Egy ¢vvel k¢sûbb mÀr azt ÀllÁtotta, hogy csak B´hme, Sweden-
borg ¢s Paracelsus nyomÀn rem¢lhetû az, hogy az àisteni B´lcsess¢gÊ müv¢ben el tud-
junk m¢lyedni. Egyik utolsÂ levele szerint pedig (1900. mÀrcius) Jacob B´hme volt
az, aki a kereszt¢nys¢g l¢nyeg¢t felismerte. Ezektûl viszont, fûk¢nt pietista Àtt¢telben,
mÀst is lehetett tanulni. SÃlyos ´r´ks¢g nehezedett Szolovjovra, amikor elsû t´rt¢nel-
mi utÂpiÀjÀt, ti. hogy a vilÀgt´rt¢nelem a àcsÃcsÊ k´zel¢be ¢rkezett, feladta, s azt ÀllÁ-
totta, hogy a k´zelj´vûben megjelenik az Antikrisztus, isteni beavatkozÀsra azonban
befejezûdik az emberis¢g f´ldi ¢letÃtja.

Apokaliptikus korszellem
Mindk¢t t¢tele m´g´tt a beteljes¡l¢s gondolata Àll ä s a hÀtt¢rben ugyanaz a forrÀs. A
kereszt¢ny teozÂfus Swedenborg meg volt gyûzûdve arrÂl, hogy 1770 lesz a pusztulÀs
¢s ÃjjÀsz¡let¢s esztendeje. A n¢met pietista Johann Bengel pedig szentÁrÀsi szÀmada-
tok àki¢rt¢kel¢seÊ utÀn 1834-rûl besz¢lt: az ´rd´g lÀzadÀsa v¢get ¢r, Isten befejezi a
t´rt¢nelmet.

Ebbe a hagyomÀnyba Àllt be egy k¢sûi Bengel-tanÁtvÀny, Heinrich Jung-Stilling
(Û1817), akirûl oroszorszÀgi hatÀsa miatt r´viden besz¢ln¡nk kell. A napÂleoni seregek
lever¢se utÀn EurÂpÀba ¢rkezû I. SÀndor orosz cÀr 1814-ben talÀlkozott vele. Jung-
Stilling eml¢kez¢se: àSz´vets¢get k´t´tt¡nk, hogy a halÀlig hüs¢gesek lesz¡nk az örhoz. ý meg-
csÂkolt, ¢n viszonoztam.Ê Az uralkodÂt m¢lyen ¢rintette ez a talÀlkozÀs, s PÀrizsban annak
lelkes hÁv¢vel, a misztikusnak tartott Juliane von Kr¡dener bÀrÂnûvel a àmesterÊ
k´nyvei nyomÀn biblikus sz´vegek jelent¢s¢rûl besz¢lgetett. (Merete van Taack: ALE-
XANDER I. VON RUSSLAND. T¡bingen, 1983. 429ä430.)

Ki ez a Jung-Stilling? 1740-ben sz¡letett, àmegt¢r¢seÊ utÀn n´vekvû hÁvûsereg¢t
arra figyelmeztette, hogy az àör elj´vetel¢nek napjaÊ k´zeleg. 1793-ban, a francia for-
radalom tombolÀsa idej¢n jelent meg °GI HONVçGY cÁmü munkÀja. Biblikus utalÀ-
sokra tÀmaszkodva ¢rtelmezte a kort, s figyelmeztette hÁveit, hogy k´zeleg a vilÀg v¢ge.
A JELEN°SEK K¹NYV°-nek szimbÂlumait alkalmazta, ¢s felszÂlÁtotta ûket, hogy hagyjÀk
el a romlott nyugatot, mert itt fog a àvadÀllatÊ (az Antikrisztus) megjelenni, s menjenek
keletre, a àk¢t sasszÀrnyÊ (szerinte OroszorszÀg jelk¢pe) v¢delme alÀ.

R´viddel a NapÂleon felett aratott gyûzelem (1815) utÀn w¡rttembergi ¢s bajor àra-
jongÂkÊ indultak Ãtnak, hogy a DunÀn lefel¢ hajÂzva el¢rj¢k az Ág¢ret f´ldj¢t. Odesz-
szÀtÂl ¢szakra telepedtek le, s SÀndor cÀr enged¢ly¢vel falvakat alapÁtottak. SzÀmuk
tÁzezerre becs¡lhetû. Egy mÀsik csoport ä mintegy 450 csalÀd ä a KaukÀzusig jutott,
s Tiflisz k´zel¢ben alapÁtott Ãj k´zs¢geket. N¢hÀny ¢vvel korÀbban mÀr svÀjci csalÀdok
is meghallottÀk az Ãj àig¢tÊ, s elmenek¡ltek keletre. °rdemes m¢g megjegyezni, hogy
Jung-Stilling HONVçGY -a 1817-ben a moszkvai Egyetemi Nyomda kiadÀsÀban orosz
fordÁtÀsban is megjelent. Az apokaliptikus vÀrakozÀs k¡l´nben a katolikusokat is meg-
¢rintette. Sokan hagytÀk el otthonukat, s mentek a àmenek¡l¢s f´ldj¢reÊ. P¢tervÀrott
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1820-ban katolikus lelk¢szek jelentek meg, s a mÀltai lovagrend templomÀban figyel-
meztetû szÂval hirdett¢k az à¢bred¢stÊ, a vilÀg v¢g¢re valÂ k¢sz¡lûd¢st.4

Szolovjov nem emlÁti, hogy ismerte az Antikrisztus elûl OroszorszÀgba menek¡lûk
mozgalmait, azt sem, hogy kez¢be ker¡ltek-e Jung-Stilling ÁrÀsai. Ugyanakkor meg-
lepûen sok pÀrhuzamos vonÀs talÀlhatÂ az AntikrisztusrÂl szÂlÂ elbesz¢l¢s ¢s a n¢met
igehirdetû leÁrÀsa k´z´tt. Legjelentûsebb a àv¢gsû idûÊ meghirdet¢se. Ezen tÃlmenû-
en: Jung-Stilling is sajÀt korÀnak elûjeleit ¢rtelmezte, szerinte is egy àzseniÀlis emberÊ
lesz a Gonosz eszk´ze, akit nagyhatalmak k¢pviselûi vÀlasztanak meg EurÂpa csÀszÀ-
rÀnak. ArrÂl is szÂlt, hogy az egyhÀzak meghÂdolnak az Antikrisztus elûtt, s csak a
àmarad¢kÊ menek¡l meg.

Az à¢bred¢s mozgalmÀnakÊ keletre vÀndorlÂ hÁvei ¢s a Szolovjov k´z´tti kapcsolatra
k´zvetlen bizonyÁt¢kunk nincs. P¢tervÀri jelenl¢t¡k, az °GI HONVçGY moszkvai kiadÀ-
sa ¢s az orosz Àtt¢telben is egyre erûsebben jelentkezû bibliÀs-apokaliptikus szellem
azonban olyan nyomot hagyhatott maga utÀn, amely talÀn elmosÂdva, de ¢vtizedekkel
k¢sûbb is olvashatÂ volt.

Egy k´zvetett bizonyÁt¢kra talÀn m¢gis ¢rdemes rÀmutatni. Dosztojevszkij tudott
errûl a mozgalomrÂl. Az 1880-ban megjelent KARAMAZOV TESTV°REK-ben villanÀsnyi
ideig megjelenik a kisvÀros jÀmboran vallÀsos orvosa, doktor Herzenstube, aki àa
herrnhuti k´z´ss¢ghezÊ tartozÂ àM¤hrischer BruderÊ volt. A k¢t megnevez¢s arra a
n¢met evang¢likus k´z´ss¢gre utal, amely a pietista, vilÀgv¢gvÀrÂ szellemet legtisztÀb-
ban ûrizte. Ugyanakkor ismerûs Dosztojevszkij ¢s Szolovjov szoros barÀtsÀga. 1879
jÃniusÀban is egy¡tt utaztak egy kolostorba, hogy egy szerzetessel talÀlkozzanak. Szerb
Antal m¢g ezt az adatot szolgÀltatja: àAzt mondjÀk, Szolovjov volt a modellje Dosztojevszkij
Aljosa KaramazovjÀnak.Ê (A VILçGIRODALOM T¹RT°NETE. Budapest, 1962. 874.) Ilyen
k´r¡lm¢nyek k´z´tt szinte elk¢pzelhetetlen, hogy az ÁrÂ ismer egy mozgalmat, amely-
rûl a filozÂfusnak sejtelme sincs.

A nyomok tehÀt elevenek voltak ¢vtizedek mÃltÀn is, de ezek olvasÀsÀrÂl a k´zbeesû
¢vtizedek irodalma is gondoskodott. Az Antikrisztus-probl¢ma ¢s az eg¢sz à´rd´g¡gyÊ
a nyugatiaknÀl (Byron, Baudelaire...) ¢l¢nkebben foglalkoztatta a XIX. szÀzad orosz
ÁrÂit ä mÀr Dosztojevszkijt megelûzûen is. Gogol ARCK°P cÁmü elbesz¢l¢s¢ben (ennek
elsû megfogalmazÀsÀban) egy apa figyelmeztetû szavakkal fordul fia fel¢: àFiam, nem-
sokÀra elj´n az idû, amikor az emberis¢g kÁs¢rtûje, az Antikrisztus erre a vilÀgra sz¡letik. Rette-
netes kor lesz ez, megelûzi a vilÀg v¢g¢t. Hatalmas lovon fog vÀgtatni, s akik Krisztushoz hüs¢-
gesek maradtak, iszonyÃ szenved¢seket fognak kiÀllni...Ê

Kitekint¢s
Ha Szolovjov Antikrisztus-vÁziÂjÀval kapcsolatban ÃjbÂl feltessz¡k a k¢rd¢st, hogy prÂ-
f¢ta volt-e, aki intuitÁv lÀtÀssal leplezi le a j´vût, akkor nyugodtan ÀllÁthatjuk: tÃl erûsen
simult egy filozÂfiai ¢s egy vallÀsi hagyomÀnyhoz, ezeket t´lt´tte ki lÀtomÀsos adatok-
kal. Ezt a kritikus k´zeled¢st m¢g akkor sem kell visszavonnunk, ha misztikusnak ¢r-
zett HçROM TALçLKOZçS-Àt is szÀmÁtÀsba vessz¡k. Ezek a korai ¢lm¢nyek is a àschel-
lingiÊ vonalat erûsÁtett¢k, azt a meggyûzûd¢s¢t, hogy az isteni B´lcsess¢g most k¢sz¡l
v¢gsû, vilÀgalakÁtÂ munkÀjÀra, s a t´rt¢nelem pozitÁv csÃcsa el¢rhetû k´zelbe ker¡lt.
Az Antikrisztus-elbesz¢l¢s mÀr az ellent¢tes pÂluson helyezkedik el. Itt arrÂl a k´zeli
vilÀgt´rt¢nelmi szakad¢krÂl van szÂ, amelybe csak a vÀlasztottak nem zuhannak bele.

Ez viszont klasszikus p¢ldÀja annak, hogy tÃl m¢lyre zuhan, aki tÃl magasra rep¡l.
S ha a zuhanÀst teolÂgusk¢nt ¢rtelmezi, akkor kialakulhat benne a meggyûzûd¢s, hogy
a f´ld´n àpokoli erûkÊ mük´dnek. A fent ¢s lent azutÀn Àtt¢telezetten vilÀg- ¢s em-



D¢v¢ny IstvÀn: Szolovjov ¢s a vilÀg v¢ge ã 213

berszeml¢let¢ben is jelentkezik, s a jÂt ¢s rosszat abszolutizÀlva kett¢osztja az em-
beris¢get.

Lehet, hogy isteni dimenziÂbÂl szeml¢lve vannak ¡dv´z¡ltek ¢s vannak kÀrhozot-
tak, de ez senkit sem jogosÁt fel arra, hogy osztÀlyozza az emberis¢get. Az àIsten a t´r-
t¢nelembenÊ hite (s ennek megfelelûen az à¹rd´g a t´rt¢nelembenÊ meggyûzûd¢se)
nem vetÁthetû rÀ egyetlen korszakra sem: az eszkatologikus hitbûl nem lehet Àtugrani
a konkr¢tumok vilÀgÀba.

Mindez Szolovjov magÀn¡gye lehetne, ha a àhabent sua fata libelliÊ mondÀst egy-
egy esetben nem kellene halÀlosan komolyan venn¡nk. A k´nyveknek nem csupÀn
sorsuk, hanem hatÀst´rt¢net¡k is van, s az à´rd´g¡gyÊ k¡l´n´sen vesz¢lyes. Elegendû
csak k¢t domonkos szerzetes, Jakob Sprenger ¢s Heinrich Institoris 1487-ben megje-
lent MALLEUS MALEFICARUM (BOSZORKçNYP¹R¹LY) cÁmü k´nyv¢nek hatÀsÀra eml¢-
kezn¡nk. Ez a k¢t fanatikus k¢zik´nyvet szerkesztett az à´rd´ggel paktÀlÂkÊ leleplez¢s¢-
hez. A mÀr megl¢vû boszorkÀnyf¢lelem àboszorkÀnyûr¡lett¢Ê fokozÂdott, amely csak a
XVIII. szÀzadban ¡lt el. (Az utolsÂ halÀlos Át¢letre 1793-ban Posenben ker¡lt sor.)

Abszurd vÀllalkozÀs lenne a domonkosok ¢s Szolovjov k´nyve k´z´tt pÀrhuzamot
vonni, de elbesz¢l¢s¢nek hatÀsa szÀz ¢v mÃltÀn sem lÀthatÂ elûre, k¡l´n´sen olyan
korban, amikor àfogadatlan prÂf¢tÀkÊ serege terjeszti a vilÀgv¢gf¢lelmet, s szÀzmilliÂk
gondolkodnak fundamentalista mÂdon, ¢s azok megsemmisÁt¢s¢re (vagy legalÀbb f¢l-
reÀllÁtÀsÀra) t´rnek, akiknek vallÀsa, nyelve, nemzetis¢ge, fajtÀja, kultÃrÀja, pÀrtja...
ànem olyan, mint a mi¢nkÊ.

Ebben az ¢rtelemben ¢rdemes Andr¢ Glucksmann a tÁzparancsolatot kieg¢szÁtû àti-
zenegyedik parancsolatÀraÊ felfigyelni. (LE ONZIéME COMMANDEMENT. Paris, 1991.)
K´nyv¢t ezekkel a szavakkal kezdi: àF¡lembe cseng, amit ma oly sokan ism¢telnek: A t´rt¢-
nelem a v¢g¢hez ¢rkezett, nyert¡nk, mert mÀr nincs vesztenivalÂnk.Ê M¢g mindig van veszte-
nivalÂnk, mondja Glucksmann, ha a t´rt¢nelmi tapasztalatok nyomÀn nem fogadjuk
el ezt a parancsot is: àVedd tudomÀsul, hogy nincs az az embertelens¢g, amely teljesen idegen
lenne tûled. Ez nem azt jelenti, hogy l¢gy embertelen, hanem csak ezt: n¢zz a szem¢be ä s ismerd
fel benned is szunnyadÂ lehetûs¢g¢t.Ê

Nem Ãj gondolat. MÀr PlatÂnnÀl olvashatÂ: àA vÀgyak k´z´tt vannak olyanok, amelyek
a t´rv¢nyekkel ellent¢tben vannak; ezek k´r¡lbel¡l minden emberben jelentkeznek ugyan, de ha
a t´rv¢nyek ¢s az erk´lcs´sebb vÀgyak ä jÂzan ¢sszel sz´vetkezve ä f¢ken tartjÀk ûket, akkor n¢mely
emberbûl vagy egyÀltalÀn kivesznek, vagy legalÀbbis kev¢s marad meg belûl¡k, s csupÀn gyen-
g¢bben; mÀsokban ellenben elhatalmasodnak ¢s elszaporodnak.Ê (PlatÂn MþVEI. Budapest,
1984. 2. k´tet. 589.) Minden emberben ¢l a àt´rni-zÃzniÊ k¢pess¢ge, mondja a g´r´g
filozÂfus, s ezt kellene f¢ken tartani. M¢gis vannak f¢kezhetetlenek. A bibliai terem-
t¢st´rt¢net szerint az ûssz¡lûket a àkÁs¢rtûÊ vitte ugyan vÀgyuk teljesÁt¢s¢be, de KÀin
mÀr hüv´s nyugalommal ä ¢s kÁs¢rtû n¢lk¡l ä t¡ntette el ´ccs¢t.

Vesz¢lyes vilÀgban ¢l¡nk, mert nem csupÀn sokan vannak, akikben a àvad r¢szÊ
elhatalmasodott, hanem irtÂzatos fegyverek birtokÀba juthatnak. De m¢g vesz¢lye-
sebb¢ vÀlhat a helyzet, ha à´rd´giÊ erûk mük´d¢s¢t felt¢telezz¡k, s az emberi gonosz-
sÀg m´g¢ transzcendens hÀtteret ÀllÁtunk. Ez megb¢nÁthatja a realitÀssal szÀmolÂ tet-
teket ä elt¡ntetheti a marad¢k rem¢nyt ä, vagy ¢ppen mindent megengedettnek tart,
mert a mÀsik emberben (vagy mÀsfajta ideolÂgiÀban) à´rd´gi erûketÊ akar legyûzni.

Szolovjovot tiszta jelleme mindettûl megÂvta. HalÀlos ÀgyÀn, utolsÂ ÂrÀiban igazi
¢letc¢lja, a megb¢k¢l¢s szelleme ¢ltette. A szÀzadv¢g oroszorszÀgi pogromaira eml¢-
kezve h¢ber nyelven Âsz´vets¢gi zsoltÀrsz´vegeket recitÀlt.
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T¢rey JÀnos

AZ IGAZI

TanulÂpÀrom volt az Igazi.
Vid¢ki k´nyvtÀr karzatÀn hajoltunk
egy nyitott fÂliÀns f´l¢ (a Nagyk´nyv!).
Francia kisasszony. OdaadÀssal, virÀgos
hangulatban okÁtotta az Ãrfit.
MÀsik Àlom: mi ketten vagyunk a
Fiumei P¢nz¡gyûri Szeml¢szek OlvasÂk´re.
Nagy, fekete hattyÃ. KleopÀtra-frizura.
Csak Àlmomban zsÀnerem. MÀskor:
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