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Haza és nagyvi ág hunyt Charles Darwin
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1982/3. számának kö

zéppontjában. A tanulmányok több szempontból is elem
zik a darwinizmust, s tesznek kisérletet annak a fe
szültségnek csökkentésére, mely Darwin tanai és a vallásos
meggyőződés között ma is érezhető. A legérdekesebb
kétségtelenül a párizsi genetikus professzorral, Jerome
Lejeune-nes folytatott beszélgetés, hiszen a genetika ko
runk egyik dinamikusan fejlődő tudománya, s korántsem
mindegy, mint foglal állást az emberré fejlődésnek azzal
a koncepciójával kapcsolatban, amely Darwin munkás
ságának lényege. A professzor e beszélgetés során annak
a meggyőződésének ad kifejezést, hogy a nagy termé
szettudós nem a fajok, hanem a rasszok eredetét magya
rázta meg. A genetika meggondolásai alapján a mono
genizmus mellett foglal állást, s a továbbiakban arról
beszél, hogy az emberré válás és az élővilág fejlődése nem
mond ellent a Bibliából is kiolvasható képnek.

Igen tanulságos és nyíltságával megkapó az a válasza,
melyet a riporternek . a folyóirat ·szerkesztőjének - arra
a kérdésére ad az interjú végén: miben hisz mint ember és
tudós? "A természetben vannak előre nem látható téma
körök - feleli J. Lejeune ... , mint ahogya vallásban vannak
kimerithetetlen misztériumok. Mégsem akadtam sohasem
a kettő között feloldhatatlan ellentmondásra, amint ezt
nekem előre mondták. Amint emlitettem, számomra,
mint genetikus számára, teljesen elfogadható az az eszme,
hogy a nő a férfiból ered. Szinte kísérletileg tartom
bizonyíthatónak, hogy az emberi lények természetében
van valami, ami nagyon különbözik a többi szerves lény
től. Sohasem éltem át magamban olyan szellemi tragédiát,
hogy választanom kellett volna: vagy azt utasitom el,
amit a laboratórium tanít, vagy azt tagadom meg, amit
a templomban imádók. Szerintem ez a dráma nem létezik.
Sohasem találtam valódi ellentmondást a katolikus hit és a
tapasztalati tudomány között. A katolikus hit az, amiben

.nevelkedtem, amiben tőlem telhetően hiszek, és bizalom
mal élek. A tapasztalati tudomány pedig az, amit tőlem

telhetően rnűvelek és amiben megfontoltan hiszek."

A Mérleg forintért megrendelhető a Magyar Posta
Központi Hirlapirodájában. Budapest, VII., Lövölde tér 7.

s Z O Ig al' Ia t ,,~z ?rök At~a Fiának
szive" mottohoz cso-

portosította a lap szerkesztője az 55. szám tanulmányait,
melyek Jézus Szive tiszteletével, ennek múltjával és jövő
jével foglalkoznak.

Igaza van a bevezető szerzőjének, ak; arra a para
doxonra hívja fel figyelmünket. amely a Jézus Szive-tiszte
let újabban tapasztalható elhalványulása és a modern
teológiai szemlélet azon törekvése között feszül; eszerint
nem az elvont istenfogalomból kell kiindulnunk. ha a hit
lényegéhez közelitünk. hanem Krisztus emberségéből kell
a transzcendencia felé haladnunk. Alighanem jól látja
Karl Rahner, aki Jézus Szive tanulmányozásának kérdés
körét vallja a modern teológiai gondolkodás fundamen
turnának. hogya "tisztelet" sz6t kell élettel megtöltenünk.
megtalál va mellette vagy helyette azt a legszerencsésebb
fogalmat. amely az isteni Szívvel való intenziv kapcsola-

tunkat érzékletesebben fejezi ki, s magába foglalja azt aZ.
üdvtörténeti távlatot is: melyet Jézus Szive tár fől előttünk.

A szám tanulmányai sokoldalúan világítják meg a Szent
Sziv misztériumát ; különösen Joseph Ratzinger előadása

("A húsvéti titok, a Jézus Szíve tisztelet legmélyebb
tartalma és alapja") kínál, fontos és termékeny szem
pontokat a modern kultusz mibenlétéről. Ha János evan
géliuma a húsvéti misztérium középpontjába áJ]itj~ Jézus

lándzsával megnyitott oldalát, melyből víz és vér fakadt,
ezzel nyilván azt is jelezni kívánta, hogy a Megváltót
szivén keresztül közelíthetjük meg leginkább. Hogy e
megközelítés dogmatikailag megalapozott s megegyezik
a Zsinat szellemiségével - ezt igazolja Ratzinger bíboros
igen világosan, rendkívüli alapossággal. S hogy a Jézus
Szive-tisztelet a szeretet civilizációjának is kiindulása lehet,
nagyszerűen bizonyitja az 1981-ben· Toulouseban meg
tartott Nemzetközi Jézus Szíve Kongresszus, melyről

Dobos Etelka tollából olvashatunk tömör, a lényeges
kérdésekre szorítkozó ősszefoglalót.

A MAGYAR NEMZET 1982. október 22-i számának
Folyóiratszemléje részletesen ismerteti Rajeczky Benjámin
Kodály és egyházi népénekeink c. írását a Vigilia 1982. ok
tóberi számából.

A bolognai CSEO documentazione 1982. májusi száma
\eközölte a Vigiliának Doromby Károly ny. főszerkesztő

vel és Pomogáts Béla irodalomtörténésszel, kritikussal
folytatott beszélgetését, mely lapunk márciusi, illetve
áprilisi számában jelent meg.

A Belgiumban megjelenő magyar kulturális tallózó, az
ATHENAEUM HUNGARICUM ET ORBIS 1982. évi
hatodik száma közli Hegyi Béla Önéletrajz c. írását a
szerző Jelenségek és példázatok kötetéből; a brüsszeli
Athenaeum Hungaricum Kör eddig Facete Dictun et
Saturacímmel kiadott kulturális tájékoztatója pedig, mely
az Új NYUGAT címet vette föl, ugyancsak hatodik
számában publikálja Bálint B. András munkatársunk
Tört ágon bodzafürt c. riportját, Mécs László Jó együtt
lenni c. költeményét és Turai Kamil két versét a Vigilia
1982. évijúniusi, illetve júliusi számából.

SZÁMUNK íRÓi

KISJÓKAI ERZSÉBET író, költő, újságíró, a hollandiai
Hilversumban él. lsmertebbkönyvei: Csillagok a magyar
égen (történelmi arcképek), A meetelen asszony (regény);
mindkettő a Magyar Helikon. Társaság (Toronto) kiadá
sában látott napvilágot.

UNGVÁRI TAMÁS író, újságíró, irodaJomtörténész,
kritikus.

VANYÓ TIHAMÉR történettudós, főiskolai tanár, ben
cés szerzetes Pannonhalmán. Legutóbbi tanulmánya
"A hazai hódoltság vatikáni források tükrében" címmel
a Vigilia 1973. februári számában jelent meg.
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