
KÉRDÉSEK ÉS TÁVLATOK
Már maga az a körülmény, hogya. katolikus eqyetemek és "g~

temi rangú szemínárlumok, tudományos intézeteik és társulások a hóna
pok óta tarló és még mindíg érkező hűségnyílatkozatok tömeqében biz
tosítják a pápát arról. hogy magukévá teszik a "Humani generis" taInl
tását, eléggé mutatja, mennyíre kimagasló jelentőségű, nyugodtan mond
hatjuk: korszakalkotó ez a mult év augusztusában kibocsátott körlevél.
Ezt erősítik meg és igazolják a közben megjelent értekezéseík is.. ame
lyielket - kellő gyüjtés után - 'egyszer még rovatunk számára is fel sze
retnénk dolgozni. Eqyelöre azonban csak egy problémát ragadunk. ki
belőle, az ember szérmezésének: izgató kérdését, ocllZm utolsó sorban azért.
mert az elmondandók hasznosan fogják kiegészíteni Szörényi Andor ket
kitűnő tanulmányát. amelyeket mostanában adott közre folyóiratunk. *

A körlevél - mint Carlo Colombo kifejti a Vita c Pen.sieróban
három kérdést vesz elö, amikor a hittudomány és a pozitív tudományok
kapcsolatairól szól. Az egyik az evolució, a másik az egy vagy több
törzsből eredés, .a harmadik a Szentites első fejezetein€'k magyarazáSa.
Ezúttal történt meg. először - állapítja meg Colombo -" hogy az egy
házi tanítóhívatal egy alakszerű okiratban kifejezetten kinyilvánítja. hogy
.,a tudományok és a teológia jelen állásával összhangban" az emberi test
származása "a szakértők kntatásaínak; vagy vitáinak tárgya lehet mínd
két területen" . A pontos értelme ennek a szerző szerint az, hogy az egy
házi tanítóhivatal nem tesz ellenvetést azok ellen, akik az emberi testnek
alsóbb szervezetből való származását összeegyeztethetőnek tartják a ki
nyilatkoztatással, gyakorlatilag tehát az ember teremtésének bibliai el
beszélésével és a patrisztikus hagyomány tanításával. Az, hogy az evolu
dó szaktudományos érvényesséqérőldöntsön, természetesen nem az egy
ház feladata. Ha tehát alaptalannak bizonyulna. az egyház épp úgyrrem
örvendezne annak, mint ahogy nem szomorkodnék az .elmélet beigazolása
esetéri. Nincs c kérdésben semmi előzetes ítélete.

Érdekes különben, hogy XIl.Pius 1911 november l'l-én a pápai tu
dományos akadémia előtt már mondott egy beszédet. amely viláqosan el
árulta azt a szándékát. hogy az evolúció vitatását szabaddá teszi a szak
tudósok és a teológusok számára. Sokan a Ielléleqzés érzésével is hall
gatták a beszédet - irja Colombo --, de utána kétségek merültek fel
hogy magae:z a nyitány eleqendö-e .a szabadság gyakorlásához. Kétségek
támadtak főleg azért, mert egyes, az evolucionizmus felé hajló teológu
sok túlzásai heves vísszahatást váltottak ki s a nyilvánvaló elsíklások visz
szás megvilágításba helyezték magát a vita szabadságát is. E szabadsáq
kifejezett kinyilvánítását így most mindenki örömmel és komolysággal
fogadja.

Másrészt azonban a körlevél m~gjelöli kél feltételét is annak.hugy
a vita teológiai szempontból helyes szellemben és módszerrel folyhas-

• Az ősember világa és a prImitIv népek. Vigilia. 1950 december. - Al ernber
~zármazása és a tudomány. Vigilia, 1951 február.



sék, Az císö a bölts egyensúlyozás és métleqelés mínd a szaktudomé
'rryos. mind a teológiai érvek ama két csoportja között, amelyek az el
mélet mellett és ellen hozhatók fel, rszhoqy a mindenség keletkezésének
·olyan teológiai értelmezése sarjadjon ki. amely inkább a képzelet. mint
az jgazoág világába visz. A másik feltétel annak szem dőtt tartása, hogy
magának az emberi testnek eredetét sem foghatjuk fd tisztán tudomá
nyos kérdésnek. mert ez a kinyilatkoztatással való összeszövődése míatt
uqyanakkor teológiai kérdés is.

A második nagy probléma, mint mondottuk, az embemek -egy vagy
több törzsből eredése. Tudományo; műszóval az előbbi amorbogenezis.
<iz utóbbi a poligenezis. Egyes szaktudósok. amikor az ősember-leletek

testi Jellegzetességeinek eltéréseit é3zhelték. magyarázatul ahhoz a fel
tevéshez folyamodtak. hogy az emberiség nem ~yetlen egy emberpártól
származik, hanem különbözö törzsektöl, amelyek eqymástól függetlenül
emelkedtek ki közvetlenül egy alacsonyabb állati réteqböl. Ez a feltevés
nyilvánvalóan nem fér őssze az ősszülők által elkövetett eredeti bún ta
nával. mert hísaen az eredeti bűn csak akkor terjedhetett ki az egéSz
emberiségre. ha azt az egyetlen kezdő emberpár követte el. Méltán
házza itt alá Colombo. hogy ha már maga az evoluci6 is e pillanatben
még inkább feltevés. mint tudományosan bizonyitott igazság. az emberi
egységesség vagy többesség kérdése éppenséggd ködős és szmmí jele
annak. -míncha tisztán szaktudományos úton valami közeli jövőben meg
oldásra juthatnánk. Ennek ellenére akadtak mégis teológusok. akik már
az eredeti bünre vonatkozó haqyománynak és a tridenti zsinat által is
megfogalmazott tanításnak legalább részleges elejtését latolgatták. csak
azért" hogy simuljanak apoligenista feltevéshez. Gondoltak arra, hogy
az eredeti bűn esetleg nem egyetlen férfi éseqyetlén nő vétke léhététt.
hanem egy csoporté, illetve az összes csoportoké. A merészebbek odáig
mentek, hogy az eredeti bűn talán nem is volt más. mint azoknak az
állati hajlamoknak. komplexusa. amelyeket az első emberek származásuk
nál fogva magukban hordoztak.

A körlevél. amely elözöleq már figy:dmeztetett a tridenti zsinat ta
nitásának változatlanul érvényes voltára. hangsúlyozottan. kijelenti. hogy
a poligenista elmélet semmiképen sem equeztethetö össze sem a kirujilet
koztatással, sem a katolikus tanítással. t!.rdekes. amit ezzel kapcsolatban
Colombo megjegyez. Illetékes közlés szerint a pápa nem nyilvánította
ezzel a poligeltllizmust eretnekséqqé, nem is ilyen minőség miatt ítélte el
azt; szavainak értelme az. hogy katolikus gondolkodó nem állíthatja be
többé a poligenízmust olyan tudományos igazságnak, mint amelyet össze
lehet egyeztetni a kínyílatkoztatással, Nem következik tehát ebből. hogy
a katolikus tudósnak most már kötelessége lenne a monogenizmus tudo
mányos igazolása. az ellenben igen. hogy kutatásaiban és a tények ma
gyaxázáSában munkehipotézisként csak monoqeniste feltevéshez folya
modheük. A munkahípotézís, mint ismeretes, nem tudományos igazság,
csupán kutatási eszköz, s mert az emberi igazság nem mondhat ellene
az ísteni eredetű iqazsáqríak, a már gyökerében téves munkahípoeézís
mellőzése vélí Colombo -- végeredményben csak javára fog válni a



kútatónak. Lehetnek ~özben nehézségei és zavarai. de akkor sem szabad
türelmét veszítenie, mert semmi oikia a bizalmatlanságra.

A harmadik nagy kérdés a Szentírás bevezető tizenegy fejeZleténe'1k
értelmezésére vonatkozik. EZZ'cl már foglalkozott a ..Divino afflante spi
ritu" körlevél és legutóbb az oa levél. amelyet a pápai Biblia-bizottság
títkársáqa intézett az azóta elhúnyt Suherd bíboroshoz. Mindkét okirat
megengedi. hogya mondott fejezetek értelmezésénél az Ú. n. ..irodalmi
műfajok elméletét" alkalmazzak, vaqyís történeti jellegüket abban az ér
telemben és értékben bírálják. d, amelyet maguk az antik zsidók tulaj
donítottak a történetnek. Ez az értelem és érték nem felel meg a törté
netírás mai célkítűzéseinek, de még .azoknak sem, amelyek a klasszikus
görög és latin irók előtt lebegtek. N érnelyek azonba.n túl önkényesen
éltek az engedéllyel. úgyannyira. hogya végén már minden törtéllldmi
értéket elvitattak a Genezis elsö fejezrateitől és az Öszövetséq más el-
beszéléscitől és csupán [elképes-tanítói célzatot tartottak meg bennük.
Az új körlevél semmiben sem szűkítí a két okirat nyujtotta lehetőséget.

de- nyomatékosan utal arra. hogy - míként már azok is megkivántak 
el kell ismerni a vonatkozó részek vslcdi történelmi értékét. Jellegük sze
rint ugyanis a szó ígazi jelentésében történetről tudósítanak.

Ez cl most érintett kérdés. tehát cl hibliai teremtéstörténet, bizo
. riyára foglalkoztatta már minden olvasónkat. Óhatatlan is" hogy ne idéz
tük volna emlékezetünkbe. amikor iskolai tanulmányainkban előrehalad

tunk vagy másként szélesitettük ismereteinket. Sok fejtörést okoztak
ezek a szeritírási részek a Kopetnikus éi Garilei felfedezéseit követő kor
teológusainak és katolíkus tudósainak is. Mihzlyt azután a Nap viszony
lagos középpontisáqát és a Föld Eorqását nem lehetett kétségbe vonni.
egyöntetű lett a Felismerés. hogy mikor él Szeritírás fizikai és csillagá
szati jelenségekről beszél, az érzéklés ahi eső látszatok szerint fejezi ki
magát. Azt ílketöen azonban. hogya teremtés menetének, a földi paradi
csomnak. az özönvíznek. a bábeli toronynak vagy él bibliai családfák
nak leírásában mi a történeti alap, mí a kinyilatkoztatott igazság és mik
a csupári jelképes, va~})' díszítö elemek, a nézetek még mindig megoszla
nak. Mínt láthattuk. a ..Humani generis" körlevél is beéri 'egy általános
ságban megfogalmazott alapelv röqzítésévcl. cqycbckben pedig rnvssze
menö szabadsáqot engl?d.

Ilyen körűlmények közott különös örömrnel kell fogadnunk Paul
Heinisch, a világhirű nymwcqení professzor leqújabb könyvét. amelyet
P. de Ambroggi ismertet az Osseruetorc Rü17la71óban. Heínísch az ősi

kleletí szcntkönyveknél bevalt kritikai módszer] ajkaimazza az Oszövet
ség első tízeneqy fejezetére is. Megállapításainak lényege az. hogya vi
lág ~letke'Zésére vonatkozó egyetemes antik keleti hagyomáJ'lyokkal ta
látjuk magunkat szemben, a Szeritirás sugalmazott szerzője azonban meg
tisztította .. őket a politeista és erkölcstelen salaktól. Amit a bibliai SZl?TZÖ

a téremtéssel kapcsolatban súlyos igazságok gyanánt Fel akart tártri az
emberiség előtt. Heinísch ekként foglalja ŐS3ze:
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l. A világpt Isten. teremtette, e(Jyedül és közvetlenül, demiurgoszok
nélkül. Teremtette él világ'.). az tehát nem lstenből lépett ki, sem nem Ls
ten tágult azzá. A vUág Igy nem azonos tetmeszetü Istennel.

2. Isten a világot Lelke és Szava útján hívta életre, lsten minden
ható és a bölcseség maga.

3. Isten előbb volt a világnál. Isten öröktől fogva való, míg a világ
nak kezdete volt.

4. A csillagok, az állatok és a növények nem válhatnaK istentiszte
lettárgyaitJá, minthogy dolgok, anwlyeket Isten teremtett,

. ,~. A teremtett dolgok jótékony isteni szándékokat szolgálnak, tehát
"Jók .

6. Az ember a teremtés betetőzője, magán viseli lsten képét.
7. A földet Isten az ember számára teremtette és alakitotta ki, ezért

az ember hálával tartozik Isten iránt.
8. Isten egy férfit és egy nőt teremtett s ezeket házasságra rendelte.

A házasságnak tehátmonogámnak kell lennie.
9. Az ember köteles meqszentelni a szembetot azzal, hogy tartózko

dik a munkától.
A teremtéstörténet többi elemei, Heinisch szerínt, csak. fonna.

amelybe a bibliai szerző ezeket az igazságokat öltöztette.
A földi paradicsom magyarázásában Heínísch nem fogadja el az

Ortgenes-féle allegorizmust. amelyet L~gutóbb a protestáns Barth újított
fel, s elveti Kant míthosz-elmélecét ís. Szertnte a paradicsom a lényegre
vonatkoztatva totténetiseqet jelent. SOIk más katolikus teológussal együtt
azonban Heinisch is azt vallja. hogy az élet fája. valamint a jó és rossz
tudásának fája €gyszeraen eszméket képvisel. uA jó és a rossz megis
merését - úgymond- nem egy fa qyümölcse .hozta meg az embernek.
hanem engedetlensége Istzn iránt s az a révüleze. hoqvhasonló lehet Is
tenhez. A tudás fáját éppen ezért jelképesen kell értdmezni, a valóság
maga a paraDICS, amelyet Lsten adott az embernek ... Ugyanígy az élet
fája is eszmét képvisel: az ember, aki természeténél fogva halandó. a
testi halhatatlanságot is megkapta volna, ha eng zdelmeskedík Istennek."·

Heini .ch szerint a paradicsomról szóló egész résszel is a bibliai
szerzö csupa nagy igazságra kívánt bennünket meqtanítani. Ilyen igaz
ságok:

1. Az embert Isten közvetlen és kiilon beavatkozással teremtette
2. A férfi és él nő azonos természetűek.

3. A házasság [elbonthutetl>n.
4. Isten egynejűséget és egyférjaséget rendelt.
5. Isten szerető atya, de enqedelmesséqet követel. Az erőt is meg

adja a kűzdelemhez a kisértő el/en, aki szooetséoeste talál az ember ér
zéki természetében,

6. lsten büntet, ha az ember hűt enné válik hozzá, de haragja nem
tart örökké, meet könyörületet gyakorol a banbánóval s vezeklővel

szemben.
7. Isten azt akarja, hogy az ember elviselje az élet gyötrelmeit, s ak

kor is, ha keresztet küld reá, mindiq szetetettelies atya marad.
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Ambroggi, a könyv ismertetője, ajánlja. hogya' kitűnő holland teo
lógus fejtegetéseit fontoljálk;meg különösen a lelkészkedő papok es hit
oktatók. mert a magasabb hittudományhoz el nem jutó hívek és a tanu
lök. nagyon is rászorulnak napjainkban a helyes elíqazításra. S mínt
hogy a cikk a Szeurszék hivatalos lapjában jelent meg. méltán feltehet
jük, hogy ez a legfőbb egyházi tanítóhivatal óhaja is, amely míreánk,
magyarokra is vonatkozik.

.. .. ..
Az ember míként való származása és az evolucionizmus kérdésében

Heínísch inkább tartózkodást tanusíi s lényeqében beéri a XII. Pius már
említett 1941-es beszédére való hivatkozással. Éppen ezzel a kérdéssel,
a Genezisnek Adám teremtéséről szóló néhány sorával foglalkozik a-on
ban Giovanni Rinaldi abban az úttörönek érzett, nagyszabású tanulmá
nyában. amelyet a Vita e Pensieio számára irt. A Genezis e' sorai a mi
legutóbbi, 1930. évi magyar Ószövetség-kiadásunlcbanekként hanqza
nak: "Megalkotta tehát az ar Isten az embert a föld agyagából, arcára
lehelte az élet leheletét és é[ö[énnyé vált az ember." A jeqyzet meg
mondja, hogy a héber szőveg szerínt lsten az embert ..a föld porából
formálta", minthogy azonban Szent Jeromos minden további nélkül a
.,de limo terrae" kifejezést használta. így került bele az a Vulgatába s
ennek felel meg a magyar fordítás is. Rinaldi viszont éppen a ..föld
pora" kifejezésre fekteti a hangsúlyt. Tanulmányának címe is: ..Dalia
polvere della terra". Rinaldi szöveqkrítíkaí elemzére az idézett szerit
írási hely eqyéb megszokott kifejezéseiben is pontatlanságokat mutat ki.
Az a rész például. amelyet a magyar szöveqezésben ekként olvasunk:
"és élőlénnyé lett az ember", Rínaldl fordításában így hangzik: "és ez
zel (t. i. az orrába lehelt élet-lehelettel ) az ember élő lélek lett". A hé
ber ..nefesh' szö ugyanís - jegyzi meg Rínaldl -. mínt más szöveqek
kel is egybevethető, többet jelent az ..élölénynél": jelenti az élők pszi
chofiziológiai élet-elvét. Hogy igaza van-e Rinaldinak, vagy sem, azt mi
természetesen nem dönthetjük el, az ö hűnek mondott fordítása azonban
így laikus szernmel nézve föltétlenül tartalmasabbnak látszik s az eddi
gielrnél termékenyebb magyarázatokra ad lehetőséget.

Rinaldi szerint három módon kísérelhetjük meg a Gene'zis elbeszé
lésének értelmezését. Az egyik az. hogy minden képátvitel nélkül, ét sza
vak szoros jelentéSében vesszük. Ebben az esetben Istennek emberi ala
kot kellett volne öltenie, hogya fazekas módjára meqmíntázhassa a tö
meget s belefújhasson. míként az üvegfúvó a készülő palackba, az ember
alak orrába, míre az lélegzeni és élni kezd.

A második értelmezéshez akkor jutunk. ha elhagyjuk a ..formált"
és a "lehelt" igék materiális értelmét, vagyis melIőzzülc Isten emberiesi
tését, a szöveg többi részénél azonban kitartunk a szószeríntí értelem
mellett. Ebben az esetben Isten nem anyagi jellegű cselekvésekkel. hanem
hatalmi létesítő akaralával járt volna el, megmaradna azonban a szebor
tömeg valósága, ami nem ik!evés problérnát vetne fel. olyan problémákat,
amelyekről nem tudni: tudományosak vagy gyermekesek lennének-e,
Lett volna ugyanis egy időpont. ha még oly rövid is, amíkor csak a föld
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poniból álló emberalak. létezik. utárJla pedig lsten külön és hozzá csoda
szerü beavatkozására lett volna szükség, hogy a tömeg önmagában el
különüljön, eqyes darabjai bőrre, ízommá, C>011ttá és szarúvá váljanak
az egysZlefÚ ásványí anyagok pedig, mínt a mész, foszfor, a vas és a
többiek a maguk megkivánt helyére gyúljenek Ö5SZe'. Világos, hogy a
hit semmi nehézségbe sem ütközhetík ilyen és hasonló csodák elfogadá
sában - mondja Rínaldí -, teológiai szempontból tehát nem is kifogá
solhatjuk azokat, akik az ember teremtéset valóban így képzelték és kép
zelík el. A modern tudós míndenesetre szívesen hallja azt, hogy Isten
Adám teremtéséhez is a már meqlévö anyagot vette igénybe, míként
Adám valamennyi leszármazójánál történik s ahogy a többi összes élö
lényeket sem új anyagból "formálta" az Úr, hanem a földből és a víz
ből léptette ki. Ezt össze tudná egyeztetni a tudós a fejlődésnek és az
átalakulásnak" meg az enerqia mennyiségi megmaradásának elvével. Am
ki mondhatná meg, hogy az általa kívánt jelenségek létrehozásához mi
lyen természeti törvényeket lendített mozgásba a Teremtő?

Az értelmezés harmailik módja az" hogy ennek az egész szentírási
moodemek átvitt értelmet tulajdonítunk. Végtére is ha megengedjük.
hogy az igéknek átvitt jelentésük lehet, okkal gondolhatunk arra, hogy
a többi mondetrészt is ugyanígy tekintsük. Ha tehát a ..formált" és a
..lehelt" ige egyszerű széképnek számít, ugyanannak vehető az isteni le
helerre váró emberalakú tömeg, az élettelen test is. Egy dolog van azon
ban. ami előbb még nem volt, s ez: Adám. Ha már most a bibliai vers
szak jetettttése ez kiván lenni - mondja Rinaldi -, akkor a valóságnak
meqfelelő tényleges értelmet ez a fordítás tükrözné: "lsten létet adott
Adánznak. az embernek, aki cl'őbb még nem volt." Ez le:nne a reális ta
nítás. a kinyilatkoztatott igazság, amelyet el kell fogadnunk. Minden
egyébnek; ami az isteni cselekvés leírásának vagy elmondásának látszík.
nem volna semmi ValÓSág05 értéke. S ez az, amit egyes maqyarázóklval
lanak. A kinyilatkoztatás eszerint nem tartalmazna egyebet. mlnt azt,
hogy az ember az isteni akarat kifejezett kiilön akaratából jőtt létre.
Annak felfedése, hogy ez mi módon mehetett véqbe; az emberi tudo
mány szabad kutatására maradt, ha ugyan valaha is megbirkózhatik vele.

Maga a bibliai szerzö, amikor a teremtés mikéntjét leírja, kétséq
kívül olyan elemeket dolgozott össze, amelyek a maga korának egyete
mes kultűreiéb« tartoztak. Keleti szerit szöveqek, mínt Rinaldi rámutat.
mínd tartalmaznak hasonló mozzanatokat, egy mozzenet azonban .ncró
ben ú; ti Genezisben: az isteni lehelet. Fel is merül méltán a kérdés, hogy
helyes lenne-e ezt csupán ,a "formáló fazekas" szeképét kíegészítö to
vábbi széképnek tekinteni. Eléggé általános egyébként is a teológusok
közt az a nézet, hogya bibliai szerző ezzel az emberi lélek közvetlen
teremtéset és a testbe árasztásár röqzítette le. Rínaldl az e körül 'támadt
viták tekintetében mérsékelt álláspontra helyezkedík. Szerinte ha nem is
tUJlajdonitunk a kitételnek ekkora fontosságot, nem tarthat juk kizártnak.
hoqv a szerzö ezzel valóban a léleknek közvetlenül Istentől való erede-



tére akart utalni. Ádám létrejövén, Isten egy külön aktussal adta neki a
lelket, mint ahogy külön aktussal adja azóta is mínden embernek. aki e
földre születík.

Ugyanígy nagy figyelmet érdemel a ..föld pora"kdfejezés is,ame
lyet a bibliai szerzö használ. Először is a héber szöveg egyképen fordít
ható akként, hogy az ember formálása a föld ..porából", vagy a föld
"porával" történt. Másodszor a "por" héber szava, mínr más szövegek
ből világosan kitűnik, nemcsak a föld felszállható száraz részeeskéit je
lenti, hanem egyáltalán amegmozgatható földet, amlt kezünkbe össze
foghatunk; száraznak sem kell lennie, lehet az nedves is. Már most az
érdekes az, hogy amig a szentírásí szöveg szerint az állatokat csupán a
.Jöldböl" hozta elő a teremtő aktus, addig az embert a "föld porából"
alkotta, tehát mindenképen finomabb anyagból. Bizonyos, hogy nem egy
katolíkus tudós szívesen nieritene ebből a megkülönböztetésből olyan ki
terjesztő magyarázatra engedélyt, hogy ez a finomabb anyag lehetett
szerves aJlyag is vagy már nreglévő szetvezet, Teológiai szempontból vi
szont azért tulajdoníthatunk jelentőséget a megkülőnböztetésnek, mert
olyan következtetést vonhatunk le belőle, hogy nemcsak az emberi lélek,
hanem az emberi test is külön isteni beavatkozás műue volt.

Rinaldi míndezekkel a fenntartásokkal a harmadik értelmezés mellett
foglal· állást, mint amely nem zárja ki egy mérsékelt evolúciós folyamat
feltevését. Az utóbbinak lényege az volna, hogy az Isten bizonyos idő

pontban lelket adott egy ivarérett emberszabású lénynek vagy egy ilyen
lényembriójának, miután anatómiai és fiziológiai tekimetben alkalmassá
tette szeroezetűket az új és magasabb hivatásra. E harmadik értelmezés
elfogadása ésetén a Szeritírás nem kedvezne ugyan az evolucíoníz
musnak, ck feltételezésének sem állaná útját.

Míndenesetre figyelemreméltó a szentírásí szöveqben az ismételt visz
szatérés arra, hogy Isten a mát meglévő anyagból adott létet az élőknek,

vízből és földből, az embemek meg éppern a föld porából. A szörszál
hasogatás bizonyára távol állt a bibliai szerzőtől s így tanításától is -
mondja Rínaldl -, de Isten ilyetén eljárásának kítartó hanqoztatásá
ban - holott az Isten teremtő hatalmába vetett hit semmi akadályát sem
támaszthatta a teljesen "semmiből" való teremtés tanításának - esetleg
éppen az az eszme jelenik meg, amely lényegében megf.elel a másodlarJOs
ok fogalmának. annak, amivé Isten a természeti erő10ct tette. Ez eset
ben pedig a mérsékelt evolucionista vagy más szaktudományos magya
rázat, amely a természeti törvényekben, vagyis a másodlaqos okokban
keresi az ember származásának nyitját, ha sértetlenül hagyja a megjelölt
vallási elveket, pozitív módon is a bibliai szerzö tarlítási vonalában ha
ladna. Ezzel eqyűtt a teológus is mentesülne attól a tehertől, hogy to
vábbra is vizsgálja azokat a nehézséqeket, amelyekbe az evolucionizmus
mind az emberi méltóság szellemi, mínd a tudományos bizonyitás bioló
giai síkján ütközik.

Mihelics Vid


