
KÉRDÉSEK ÉS TÁVLATOK

Ha valami szerencsétlenséq éri fdebarátunkat, különösen ha nem is
keqyeljük, szívesen látjuk abban magasabb hatalmak "büntetését". Ösz
tönös emberi hajlamnak tűnik fel ez, amelyet böven táplálnak a jámbor
anekdoták és amely a kevésbbé jámbor pletykákban is készséggel éli ki
magát. Lényegileg azonban nem más IZZ, mínt a histoticizmus legalsóbb
fajtája, azé a historicizmusé, amely a természetes ész segítségével sze
retné felfedezni és felfedezhetőnek is véli az emberi történet belső értel
mét és jelentését. HO~JYan - kérdezluztné valaki -, hát nincs ennek a
történetnek belső értelme és jelentése? Vagy talán nem az Isten országa
felé tartunk a jónak és a rossznak abban az örökös harcában, ahol ok
nélkül még a csecsemő hajaszala sem görbül meg? Nos, ami a főtételt

illeti ebböl, azt mí, keresztények, va/óban valljuk, csakhogy nem ter
mészetes megismerő képességünk, hanem isteni kinyilatkoztatás alapján,
ami mcröben más dolog. Az is áll, ugyanezen az alapon, hogy ok bél
kül semmi sem történik, ám ha ezt úgy fognók fel, mintha az egyén
vagy a közösséq minden szerencsétlenséqe isteni büntetés lenne, akkor
nagyon is összeütköznénk éppen a keresztény szemlelettel. Legalább is
ezt állítja és bizonyítja C. S. Lewis abban a hallatlantil érdekes tanul
mányában, amelyet a historicizmus tudományos birálataként a Month
ban tett közzé.

A hístoricízmusnak ez a fajtája, mint mindannyian tudjuk, örömest
támaszkodik az Ószövetség tekintélyére, sőt némelyek éppen azt tartják
a zsidó próféták különlcqes jegyének, hogy ezen a módon magyarázzák
az egész történetet. Erre azonban Lewis kettőt válaszol. Az egyik, hogy
miután a Szeritírás olyan könyv, amely isteni sugalmazásra hivatkozik,
a tudós nem oitetkozhetik: a prófétákkal. Abból azonban, hogy Isten bi
zonyos szerencsétlenségeket "ítélet'zi" gyanánt fedett fel bizonyos kivá
lasztott személyek előtt, még senki sem meríthet joqcímet arra, hogy
általánosítson és most már minden szerencsétlenséqet ítéletnek állítson
be. Kivéve, ha magát is prófétának jelenti ki, akkor azonban elbírálására
megint nem a tudós hivatott. Másodszor és mo it már érdemben viszont
azt kell leszöqeznünk, hogy a történet ilyen értelmezése nem volt ~alami

különös sajátoisáqa a régi zsidó vallásnak, sőt ellenkezőleg, ez volt ép
pen az a vonása, amelyben egyezett a pogánysággal. Hogya szereneset
lenséget a megsértett istenségnek tulajdonítsák s emiatt kíkutassák és
meqbünte.ssék a sértés elkövetöjét, a világ legtermészetesebb do'qa volt
akkoriban. Gondoljunk az Iliász. vagy az Oedipus Király dögvészeire.
A Szentirás mcokülönböztetö jegye és értékes sajátossága éppen azok
nak az isteni helytelenítéseknek a sora, amelyek a hlotorlcízmusnak ezt
a gyermekded és önkéntelen fajtáját érik. Ilyen elutasítást találunk Jób
könyvében, az lzaiás-jövendölte "szenvedő szolqa" esetében, majd Jézus
szavaiban a síloeí torony áldozatairól (Luk: XIII. 4) és a vakon szűle

tett emberrel kapcsolatban (Ján. IX. 13).
Ha a hístoríclzmusnak ez a fajtája fennmaradt - mondja Lewis
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a kereszténység ellenére maradt fenn. S ez búvik meg szekularizált. for
mában az olyan érzelmi hangsúlyú szólamok mögött is, amilyen "a tör
tenelem ítélete".

Tanulmányában egy helyen a "histmicizmm" meqfelelöjeként a
"történetbölcselet" kifejezést is használja Lewis. Világos azonban, hogy
bírálata szmmíkep sem vonatkozhatik a történetbölcseletnek arra a ré
szére, amely magának a történettudománynak problematikájával foglal
kozik. Maga sem sorolja továbbá a his.oricizmus fogalma alá azokat a
kutatókat, aki valami irányban "értelmet" próbálnak vinni a tö-téné
sekbe. Okozati összefüggéseket keresni köztük - nagyon is a "histori
kus" dolga. Sőt - mint kiemeli s ahogy még szólni fogunk ró'a 
az sem histoticizmus, amikor a kuteto az ismert történésekböl ismeretle
nekre kooetkeztet, vagy akár jövendöl is. Mert ha mind az előzmények,

mind a következtetések tekintetében megmaradtunk a történet keretében,
legkijebb tévedünk. Hístorícízmusról ugyanis akkor van szó, ha történeti
elözményekböl nem csupán történeti, hanem ezen' túlmenö, rendszetint me
tafizikai következtetéseket szűriin]; le.

A .Jüstoríkus" és a .Jürtorícísta'' egyképen megállapíthatja valami
ről, hogy annak "meg kellett tör.énnie", de ei a "kellett" nem ugyanazt
jelenti náluk. A historikus azért mondja, mert ahhoz, hogya szóbanío-qó
esemény történhetet, elöbb már annak a valamínek is végbe kellett men
nie: hogy Fattyu Vilmos Angliába érkezhessék, át kellett kelnie a Csator
nán. A hí rtoricísca vi zont úgy gondolja, hogy az eseményt valami végsŐ,

a dolgok természetében rejlő vagy a láthatá valóságon kívül fekvó ok
sziikséqszerűen írta elő. így amikor Carlyle a történetet "a kinyilatkozta
tások könyvének", vagy' amikor Novalis "evanQéliumnak" mondta, híito
ricisták voltak. Nem különbcn Hegel, aki az Abszolút Szellem fokozatos
kibontakozását lá.ta a történetben, És historicizmussá válik az 'evolucio
nizmus is, míhelyt nem éri be egyszerüen egy bíolóqíaí elmélet szerepével,
hamern az egész történeti folyamat megfejtésére indul. Kö'tők is eveznek
sűrűn ebberr a mede-bcn, amikor olyasféle kijelen-éseket tesznek, mint
Keats a Hupetion-oen: "S 'z az örök törvény, hogy akik elsők a szép
ségben, elsők legyenek a hatalomban is."

Pedig az egész hístorícízmus játékos ábránd s akik művelík, csupán
idejüket veszteqztík nagyobb haszon nélkül.

* * *
A fogalmak ilyetén tisztázása után veqyük most fontolóra magát a

történetnek iskolás kereszény szemléletét. Meqlehetösen közhellyé vált az
az állítás. hogy cqyfr-lől a zsidó és a keresztény, másfelől a pogány és a
pacthelsta gondo1ko::1á,t épp-n az a jelentes különbözteti meg, amelyet a
történetnek tulajdonítanak. A pantheisták szerint az, hogy az időnek tar
talma is lenne, eqyzcrű képzelődés. s a törrénet ís csupán álom. A görö
gök szemében a történet csak folyamat, amely legjobb esetben visszatér;
érteln-et nem a levésben leutiben, hanem a Iétezében kell keresni. Ezzel
szemben a keresztényséq a történetet jól meghatározott eseménysornak
tekinti, amelynek fÜ'~gató pontjai a teremtés, a bűnbeesés, a megváltás és
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az ítélet. S valóban, így is tárja elénk a "par excellence" isteni kinyilat
koztatás.

Lewis sem tagadja, hogya történetet ekként kell látnia mínden ke
reszténynek: De csak bizonyos értelemben, s hogy rni ez az értelem, arra
is rátér. Előbb azonban figyelmeztet bennünket, hogy az imént említett
és közhelyes keresztény-pogány ellentétnek nincs alapja a valóságban.
nincs pedig azért, mert ez az ellentét kifejezetten csak a gőrögök és a ke~

resztenqek, nem a keresztények és a többi pogányok között állapítható
meg. Az északi germán istenlek például-. nem úgy, mínt Homeros iste
nei - maguk is benneqyökereznek a történeti folyamatban. Odin az aggó
dás istene, akit nagyon is foglalkoztat az idő. Szemükben a mindenség
története nem egyszerű folyamat vagy körforgás, hanem visszahozhatat
lan, tragikus és epikus rnenetelés az elmúlás felé. Ha pedig azt monda
nók, hogy ez talán már a kereszténység befolyása, mit szóljunk a rómaiak
hoz? Egészen bizonyos, hogy ők már nzm közömbösen, vagy tisztán tudo
mányos és mesélgető érdeklödéssel nézték a történetet, miként a görögök.
A rómaiak egyenesen a "historicisták nemzete" voltak, Vergilius is a
"fata [ovis" valósulását énekeli meg városalapító Aeneásában, akinek mín
den kalandja, kezdve a trójai meneküléstöl és Dído szerelmétöl, ebből

merítí egyetlen értelmét. Nem véletlen, hogy Dante éppen Verqílíust te
szi meg vezetőjének: az ő historicizmusa messzemenően római és pogány,
csak ügyesen és kétségkívül őszintén verődik bele csapként a keresztény
eszmék duzzadt tartályába. S Lewis még azt is hozzáfűzi, hogy Szetu
Ágoston, bár joggal tekinthető "a" keresztény historícístának, épp azért
lett azzá, hogy visszaverje a pogány historicizmust. A De civitate Dei
azoknak felel, akik Róma szerencsétlenségét a mzqtaqadoct istenek bosz
szújának állították be. "Nem azt mondom -- írja Lewis -, hogy mél
tatlan feladat Szent Agoston lánqeszéhez, vagy hogy a saját historíciz
musa csupán argumentum ad hominem lett volna. De nyilván nem tekint
hetjük sajátosan kereszténynek benne egy olyan terület e!foglalá sát, ame
lyet valójában az ellenfél szemelt ki magának."

Mínt azonban előrebocsátottuk.bizonyos értelemben mi keresztények
valóban .Jiístortcísták" vagyunk. Hitünk szerint ugyanis minden, ami
történik, lsten akaratából, vagy legalább is megengedése nyomán törté
nik. Következésképen mindannak, amit az idő hoz maqával, a maga ösz
szességében és teljességében Isten bölcseségét, iqazsáqossáqát és körryö
rületcsséqét kell kifejezésre juttatnia. Ebben a tekinteben épp oly mesz
sze mehetünk, mínt Carlyle vagy' Nooelis, vagy bárki más. A történet
igenis örök evangélium, s a történelem Isten kezeírása. M03t jön azon
ban a bökkenő. Ahhoz ugyanis, hogy valóban el is olvashassuk és meg
/5 érthessiik ezt a kézírást, három csodára lenne szűkség. Az egyik, hogy
az idő egész tartalma feltáruljon előttünk, a másik, hogy képesek le
qyűnk szémontertani az események végtelen halmazának legparányibb
részleteit is, a harmadik, hogy lsten meg is magyarázza nekünk azok
ősszefüggéseit, még pedig a mi észbeli tehetségünk színvonalán. Szelle
mesen jegyzi meg Lewis: ha az égbolt leszakadna. megfoghatnánk mín
den pácsirtát. Az égbolt azonban egyelőre nem szakad le, s elénk az a

. kérdés mered, hogy mit tehetünk at adott körülmények között. A törté-
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neIem Isten kezeírása - eszünkbe sem jut vitatni; de megvan-e a szöve
günk? Balgaság volna a Biblia suqalrnazottsáqa felől is perlekední, ha
eqyetlen példányát sem látta volna senki ezen a földön!

*
Amikor történetről beszélünk, nem szabad felednünk, hogy a ..tör

ténet" szónak több jelentése van. Jelentheti az idő egész tarta Imát:
multet, jelent és jövőt. Jelentheti egyedül a multnek a tettelmer. de úgy.
ahogyan az valóban volt, összes eseményeinek kimeríthetetlen gazdagsá
gával. Harmadszor, jelenthet csak annyit a multbol, amennyit ~gYáltalán

felfedhetünk a lelt vagy lelhető adatokból. Jelentheti negyedszer csupán
azt, amit valóban fel is tártak belöle a kutatók. Jelentheti ötödször mínd
össze azt, amit a feltárt anyagból fel is dolgoztak a nagy történetírók
s ez talán.a történet Ieqnépszerűbb jelentése: amit megtudunk Gibbon
vagy Mommsen vagy társaik munkáiból. Hatodszor, a történet d mult
nak az a hézagos, laza és szétfolyó képe, amelyet az átlagosan művelt

ember lát maga előtt.

Már most, hal társalgók vagy szónokok azt mondják, hogy a törté
net kinyilatkoztatás, vagy hogy a történetnek belső értelme van, vajjon
melyík jelentésében alkalmazzák a ..történet" kifejezést? Lewis szerint
nem kétséges, hogy többnyire a hatodik jelentésében, amikor pedig csupa
iskolás emlékre, beidegzett patronra* támaszkodik a bölcselkedés.
Az ilyen képekkel azután úgy vagyunk, hogy minél határozatlanabbak.
annál élénkebb a képzeletünk. Puszta szemünk is a Holdban emberi arcot
lát. Ahogy azonban eltűnik ez az arc, mihelyt a távcsőbe nézünk, ugyan
igy a hatodik jelentésében. vett történet patron jai is szétmállnak, ha a
magasabb jelentésében vett történethez fordulunk. Nyilvánvaló tehát.
hogy ez a történet semmikép sem evangélium vagy kinyilatkoztatás.

EI kell ismernünk viszont, hogya történet a maga elso jelentésében
valóban nem lehet más, mint lsten kinyilatkoztatása. Csak sajnos. en

.nek ismerete nincs a birtokunkban. Ha tehát ez el nem érhető, a hato
dik jelentésében vett történet pedig használhatatlan, akkor a hístorícíz
mus joqosultsáqa azon fog rnúlni, vajjon a közbenső [elenréseíben vett
történet elég közel esik-e az első jelentésében vett történethez, hogy
osztozhassék annak kinyilatkoztató mínöséqében7

A történet a maga második jelentésében, amikor tehát az elmúlt idő
teljes tartalmát, annak összes mozzanatait jelenti, még iqazolhatná a his
torícízmust, ha észszerűen hihetnénk két dologban: abban, hogya jövő

szédületes elmellözése nem téveszt meg mínkct a történet értelme felől.

és' abban, hogy ezt a' második jelentésében vett történetet valóban birto
koljuk. Am hihetjük-c egyiket is?

A mindenséq legnagyobb csodája lenne -- mondja Lewis -r--", ha az

• .•Psttern" az anqclban: az fi kész minta, amilyet a szobafestő is használ.
Innen vette át a szót a szociolóqia a magatartási vagy látási rninta megjelölé-·
sére, Maqyarban a ..patron" szó felel meg ennek.
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idő tartalma már addig a pillanatig. amikor a historicista megragadja tol
Ját. magában foglalná rníndazt, ami az egészemberi történet értelmének
.kibontha.ásához szükséqes. Mert mi háttal a menetiránynak ülünk a moz
donyon. Arról sincs fogalmunk, hogy az útnak melyík szakaszába érkez
tünk. Még az első felvonásban szereplünk-e, vagy már az ötödikben.
Nyavalyáink a gyermekkoré, a növe kvésé, vagy az öregségé? Ha még
körforgás lenne a történet, talán meqkockáztetha.nók az értelem kíhá
mozását abból a töredékből. amit látunk. Am a historlcísták éppenség
gel nem tekintik visszatérőnek a történetet. Annak szeríntük eleje, kö
zepe és vége van. .Eseménysorokat viszont csak akkor érthetünk meg. ha
az egészet ismerjiik. Igaz. akadnak elbeszélések - rossz elbeszélések -,
amelyeknél az u.olső fejezetek már csak henye i.imétlések, de hogy eze
ket a szerző bátran elhagyhatta volna, csak akkor, állapíthatjuk meg, ha
munkáját kgalább eqyszcr a végéig elolvastuk. Olyan. történetről azon
ban. amelyet Isten ír, bajosan tehetjük fel ezt. Semmí kétség, vannak
dolgok, amiket már rnost elmondhatunk a történetröl: Ielkesítőt, aggasz
tót vagy humorosat, csak egyet nem mondhatunk -el: azt, hogy mi az
értelme az egésznek s mi a voltaképeni értelmük a részleteknek ís.

De még ha rájöhetnénk is a csonka szövegből ~ teljes műnek értel
mére, amit Lewis tagad, akkor sem lennénk megsegitve, mert ezt a
csonka szöveqct sem tartjuk a kezünkben. Ami már elmúlt, az togalmi
lag sincs jelen, s hogy mí minden múlt el, arról sejtelmünk sem lehet.
Saját életünk egyetlen parce is többet tartalmaz érzésben, érzékelésben
és gondolatban, semhogy egy perc alatt Ie tudnők írni, annak meqröqzt
tésére pedig, hogy életünk egyetkn napjának rní volt a teljes tartalma.
ha egyáltalán emlékezetünkben tudnók tartani, egész életünk tartamának .
sokszorosa sem lenne· elegendő. A megfoghatatlan, mert nyomban el
múló "jelenek" ernberei egyik pillanatról a másikra maguk elfelejtették
a zömét azoknak a tapasztalásaiknak. amelyekhez a "multban" jutottak.
amilyen az valóban volt Annak csekély hányadából. amire emlékeztek 
és erre sem tökéletes pontossággal -, keveset közöltek bizalmasaikkal.
ebből még kevesebbet jegyeztek fel, s mindebből még kevesebb maradt
fenn az utókornak. De ha csoda folytán minden mozzanatát meg bímók
ragadni a multnak, tehetetlenül állnánk szemben irdatlan tömeg ükkel.
Napoleon életének egyetlen perce a magunk életének is teljes percét
kívánná.

A historicista persze azt Ielclí erre: "Világos, hogy nem ismerjük
és nem ismerhetjük, sőt nem is akarjuk ismerni a mindennapi és lényeg
telen mozzanatoknak azt a tömkelegét, ami a multat i, épp úgy betöl-

,tötte, mint a jelent: minden csóket és kacsíntást, minden karcolást és
tűsszentést, minden csuklást és köhögést. De ismerjiik a fontos ténye
ket." Helyes a válasz -- mondja Lewis -, de csak a historikus szájá
ból. a hístorícistánál más a helyzet. A történetíró a történetíséq kereté
ben marad, amikor kitűzi kutatásaínak célját s e célhoz mérte n elbírálja
a mozzanatok ..fontosságát". Ha gazda-ágtörténelmet ír, a gazdasági
tények, azok összetevői és eredől a fontosak számára, ha katonai tör
ténelmet ír, a katonai tények a fontosak. S mindaddig kutat, amig okkaI
teheti fel, hogy megállapításai már elérték a nyilvánualóság fokát. Nem
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egyszer téved, amit szaktársai olvasnak rá, vagy maga fedez fel később.

s akkor vizsgálódhatik tovább. A histericiste azonban a történet belSő

értelmét akaqa meghatározni, ha tehát "fontos tényeket" válogat össze.
akkor azokat teszi meg "iontosaknak", amelyek e belsó értelem megtalá
/ása szempontjából [oeuosek. A hegeliánus hístorícístának a rnuk ama
mozzonataít kell fontosaknak tekintenie. amelyekben az Abszolút Szel
rem fokoza.osan megnyilatkoztatja önmagát, a keresztény hístorícístának
azokat. amelyek Isten szándékait tárják fel előttünk. S ez az igényük
két nehéz ;égbe ütközik.

Az clsö nehézség logikai természetű. Ha a történet, mint a histori
cista mond]a, a Szellem kibontakozása, az Isten kezeirása. a kinyilatkoz
tatás, amely magába zár minden más kinyilatkoztatást. akkor nyilván
magához a történethez kell fordulnia: tanítsa meg őt arra, mi a fontos.
Hogy tudhatná ugyani; már el.ve, hogy mely események bontakoztatják
ki a Szellemet nagyobb mér.ékben, mint a többiek? Ha pedig ezt nem
tudja. akkor honnan veszi a bízonyossáqá, annak, hogy épp ezekről és
azokról a típu.iú esemény. kről kell megemlékeznie?

A második nehézség kézenfekvő, ha gondolunk arra a folyamatra.
ahogyan a mu't tényei megmaradnak vagy nem maradnak az utókorra.
Törtenetelöt.í csöbrök megmaradhatnak, mert az agyag könnyen törik
és nehezen porlódík. Történetelötti költészet nem maradt fenn, mert a
szó, ha nem írják le, tovaröppen. Feltehet jük-e ész.izerűen akár azt, hogy
nem volt akkoriban semmi költészet, akár azt, hogy a historicista szá
mára ez a költészet kevésbbé fontos, mínt a fazék? S fedeztünk-e fel
már törvényt, amelynek értelmében a fontos kéziratok maradnak fenn és
a nem fonto ak mennek veszendőbe? Nem esett még meg velünk, hogy

. elhúnyt apánk fiók jait átnézve, csak csodálkoztunk a rengeteg kacaton,
de amít találni véltünk. annak se híre, se hamva? Minden igazi historikus
egyet fog érteni abban, hogya mult meqmaradt törmelékei, amelyek közt
dolgozik. sokkal inkább hasonlitanak egy ilyen öreg fiók tartalmához.
mint rendez. tt gyüjteményhez. Nem kétséges, Isten megtehetné, hogy
hiánytalanul az maradjon fenn, ami a histortcíxának kell. Bizonyságát
azonban nem látjuk ennek s efajta igéretről sem tudunk.

* * *
Az írott források azokat a mozzanatokat örökítették meg, amelye

ket egykori szerzöjük , valami okból fontosnak gondolt. A hístorícísta
azonban itt sem lelheti örömét, mert semmi tanusága annak, hogy az
irok: értékmére]e azonos lenne Istenével. Értékmérőjűk még másokéval,
sőt legtöbbször a mienkkel sem egyezik. Milyen terjengösen számolnak
be olykor dolgokról, amikre kíváncsiak sem vagyunk, s á' futnak olyas
míken, amikben rní éppen a lénryeget látjuk! S az ok nagyon egyszerű:

értékrnéröjűket saját ~örténeti helyzetük formálta. Nem tekintve keresz
tény hitünket, van nekünk bármi bizonyo -lságun1c arra, hogy azokat a
részleteket, amelyeket mi "történe lmieknek" érzünk, akkor is azoknak
éreznők, ha Isten mcqmu' atná nekünk az egész szövcqet é: moqyaráza
tot is füzne hozzá? Miért kellene Dzsínqí iz Khánnak fontosabbn-i'c lennie.
mint egyetlen sóhajnak 'Vagy Iohásznak, amely valamelyik áldozatá aj-
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káról szállt a magasba? S akiket mi történelmi alakoknak látunk, él nagy
tudósok, hadvezérek és államférfiak igazi fontossága miért ne merülhe
tett volna ki abban, hogy alkalmat adtak a változásraeqyetlen léleknek,
akiről mi sohasem hallunk? Világos, hogy azoknak a lelke is halhatatlan
és Krisztus azokért is meghalt, akiket mi nagyoknak hívunk, de semmi
érv az ellen, hogy a történet egészében ök lehettek a kisebbek az előt
tünk ismeretleneknél.

Oly kevés és annyira esetlepes mindaz, amit a multból magunkénak
mondhatunk, hogy Lewis szerint. kár a hístorícísták minden fáradozá
sáért. Olyan szellemi torna ez, amelynek sikeréhez a halandók számára
hiáJnyzanak a sziikséqes adatok. Tudomány nem lesz belöle soha, amit
azért is meg kellene szivlelni, mert ártalmakkal annál inkább járhat.
A historicizmus bátoritotta Mussolinit arra a kijelentésére, hogy "a tör
ténet torkonragadta öt", pedig ami valóban torkonraqadta, az a saját
becsvágya volt. A kéjelgés a "magasabb faj", a "bel öszübég"sség"
s egyebek fölött, csak arra jó, hogy megkönnyitse a kegyetlenkedést a
kéznek és a lelkiismeretnek.

* *
A historicizmusnak ez a kárhoztatása természetesen nem egyértelmű

azzal. hogy most már ne is próbáljuk "megérteni" azt, amit a történetből

tudhatunk. Lewis is többarör hangoztatja, hogy a kutatónak egyenesen
feladata a mult képének c:'szeáIlitása, miközben nem egyszer az ismert
e sernenyekböl kell az ismeretlenekre követkrztetníe. Sőt szabadságában
áll a jöv'Ő várható eseményeit is elénk rajzolni. Ezzel hasznos munkát is
végez, mert a történeti összetevők é.3 erők helyes megállapítása esctén,
ha nem is bizonyosságra, de oeloszinűseqre készithet elő mínkct, ami föl
tétlenül érték. Egy félcipó is jobb, mint semmi kenyér. Csak a történet
nek törféneffölötti értelmét hagyja békességben. Másként kifejezve: tör
téneti előzményekből csak történeti következmények vehetők számításba.

Igen érdekes Lewisnak az a kérdése, hogy ugyanazt [elemi-e ez,
mintha azt mondanók, hogy tudományos feltevésekből csak tudományos
következtetesekre szabad gondolnunk? Példának hozza fel Jeans és Ed
dinqton, a két fizikus és csíllaqász sokat tárgyalt -elméleteít. Vála-za az,
hogy nem. Igaz, hogy ezek sem tudósok, amikor fölébe emelkednek a
tudomány színtjének, hanem "sc:ientisfáT,", miként a his'óriát elhagyó
historikusok ."historici~ták", de nagy különbség van köztük. A tudós
ugyanis olyan elemekkel dolgozik, amelyek ismétlődnek a valóságban,
eZZ'e1 szemben a történet egyedi és egyetlen mozzenetokbol tevődik ő iz
sze. Egy kéziratos töredékből kisebb-nagyobb valószínűséqqel meg lehet
állapitani keletkezése idejét, sokszor azt is, hogy ki írhatta s milyen
származású, állású volt a szerző, nyelvtani alapon, vagy ha versről van
szó, a versmérték alapján ki lehet egé-ziteni a csonka szavakat 
mindez tudomány lehet. A töredékből azonban az egész .szöveget kikö~

vetkeztetni, teljes képtelenség, már pedig ezt cselekszi a. historicizmtis.
Olvassuk, teszem, ezt a sort: "Eriroian a tíz tetvér leqnemesebbíke volf',
s a következő sor, amely elveszett, ekként hangzott: "AhoSlY hitték: lám
ennyire téved az emberi ész." S ez a maqyarázata annak, hogya tudós,
amikor "sdentista" lesz, még mindíg szílárdabb talajon mozoq.: mint a
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hi storicista. Lehet. hogy nem nagyon bölcs doloq abból, amit a fizikai
mindenségből ismerünk. odakövetkeztetní, hogy "Isten nagy matematt
kus", de mindenesetre sokkal bölcsebb, mint tiszta történésekből Isten
"ítéleteire" következtetni.

..Caveas disputarc de occultis Dei judicii," - ..óvakódjál Isten rej
tett itéleteiről vitázni" - intett a Ktisztus követése szerző]e is.

Míhelics Vid

SZEN\LE
A TÖKÉLETESSÉGRE TÖREKVŐK

RuMAI NEMZETKOZI KONGRESSZUSA

Soh:' még az Egyház történetében
eJő W:L fordult. hogy minden rendű és
ronp' szerzetes és a tökéletességre
törekvök másik két életkerete kon
gresszusra gyűljön egybe. amint ez a
mult év november 26--december 8. kö
zótt Rómában rneqtörtént. Több mint
félmillió szerzetes képviselőjeként 800
delegátus jelent meg a szerit városban.
bogy a tökéletességre törekvök élet
formáinak korszerüsítéséröl tárgyaljon.
A kongresszus neve: Congresso inter
nazionale di aggiornamento suqli steti
di perjezicne: A tökéletességre törek
vők életformáit korszerüsítö nemzet
közi kongresszus. A gyűlés eqybehí
vója, a Szentatya határozott kivánsá
gára. maga a leqílletékesebb egyházi
szerv, a Szerzetesek Konqreqacíója
volt. Örvendetes tény az az őszinte

ség. amellyel a Kongregáció titkára.
Larraona, kijelentette. hogya Szerit
Kongregáció a dolgok való állását
óhajtja megismerni és intézkedéseiben
il gyűlésen elhangzott megjegykéseket
figyelembe fogja venni. Más alkalom
mal ugyancsak Larraona hangsúlyoz
ta. hogy bár a kongresszus nem tör
vényhozó hatalommal biró eqyháaí
zsinat. sem nem szerve a Szerzetesek
Konqreqáctójának, feladata azonban
mégis információkat adni s a kérdéses
problémákat mínden ddalról mcqvilá
gítani; a Kongregáció dolga azután ezt
cl z értékes anyagot felhasználni.

Mí volt ennek a monstre-konqresz
szusnak célja. világosan kifejezt az a
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levél, melyet maga XII. Pius intézett
az egybegyültekhez s amelyet novem
ber 26. délutánján a CancelIerla palo
tájában Micara bíboros olvasott íel.
A Szematya emez üzenetében öröm
mel üdvözölte a deleqátusokat, akik él

legkülönbözőbb nemzetekből és víláq
részekböl. minden szcrzetböl, társasáq
ból és a modem világi intézményekből

egybegyűltek. Feladatukként a pápa
azt tűzte ki. hogy a tökéletesség éle
tét élőknek ..elméjét és akaratát a
Szeritlélek kegyelmének seqítséqével
meg kell újitani. hogy az idők új kö
vetelményének és a kor lelki inségé
nek megJelelhess.enek. Minden módon
arra kell törekedni, hogy míndezen, in
tézmények törvényei ne legyenek kül
söséqes és haszontalan .szabályok
gyűjteményei. melyek betűje a lélek
hiányában nem éltet. hanem öl." E tör
vényeket tehát ..a haladó idő követel
ményeihez kell hozzáídomítani".

A kongresszuson elhangzott előada

sok óriási anyagát rövidség okából a
következő problémák köré csoportosit
hatjuk: a tökéletesség detkendeinek
[statusainak ) kérdése, ezek megfelelö.
korszerűsítése. az apostolkodás ~zűksé'

gessége, a neuelés korszerűsítése.

Az Egyház sz-éles laikus rétegei
csak a kongresszus tárgyalásaiból és
eimének hangsúlyozott újszerűséqéből

vettek végérvényesen tudomást arról.
hogy itt nemcsak a szoros értelemben
vett szerzetesekről van' szö. Eqvenc
sen szenzácíósnak mondhatö, hogy




