
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

H1Jpatia. Legutóbbi számunkban említés történt ,.Hypatia meggyilkolásá
ról". Két olvasónk is fclvflágosltásért fordult hozzánk. kérve, írjuk meg. mí
volt ez az esemény? Hypatia görög filozófusnő volt és Alexandriában élt. Lá
nya volt Theon znaternatrkusnak, akí szintén Alexandriában tanított. Hypatia
az újplatonizmus alexandriai iskolájához tartozott, neves tanítványai voltak,
köztük Kyrenei Syriesios ptolernaisi püspök. Kr. u. 415~ben felizgatott keresz
tény tömegek meggyilkol ták. Több szerzö, így Damasxíos is Kyrillos akkori
a!c7{<-:·ndl'iui patrtarkát t eszí felelőssé az esetért. Valójában semmi adat nincs,
ami a pátriárka bűm'észességét igazolná. Kétrógtelenriek látszik viszont, hogy
felelős volt azért az általános hangulatért, amelyben a súlyos búntényre sor
kerülhetett. A Herder kiadásában megjolont "Lexikon fül' T'heologie und
Kirche" (Theológí ai és egyházi Iexikon), rniután elmondja, hogy Kyrillos pát
rbI'ka püspőksógóncIc első éveit (Kr. u. 412-ben, szélcsxörü ellenállással szem
ben vette át elhunvt magybátyja főpapi tisztét) "otromba eljárás" jellemezte,
a Hypatia esetről szószcrlnt a következőket írja: "Sötét események történtek:
S7erzet!~s sf;reg~k harca Orestes prefektus ellen, Hypalia gm"ög filozófusnő ke
6.~I.~C-'L1Ln rn('f:.:.~y:1!:-oldsn. a Petrus lsl(t.aráltal megszcrvezatt t~éreS7.tl~ny csőese

lék által, nunden bizonnyal Kyrillos és az alexandriai sgyházszégyenéről'

szól, de nem"bizonyítja Kyral'Ios bűnrészességét."

F. J. Rákospalcta. - A biblraí teremtéstörténet és az ősernberkutatás ered
ményeinek összeegyeztetése bonyolult és sokrétű feladat, amelyet a teológusok
il 12[',I1'2gyobb körülte'untéssel közelítenek meg, E tárggyal kapcsola1t"'JT! közölt
szerhes:l:lői üzenetünk nem tudományos ténymegállapítás volt, hane.n gyakor
L~iti cé1:~atú p2.jagógi~·j tanács éppen a problérna bonyolultsága rniatt. l'l. bib
Iil. usok ma már általában megegyeznek abban. r.C'.':~y az ószövetségi szentírús
tel'"L'1téstörténete üdvtörténeti igazsó:;'Jtés nem szószerínt értendő történel
mct kőzől, amint az Szörényí Andor teológiai proresszornak a Vigilia I9G8-64
c:, évfolyarnaiban hi!ölt cikkscrovatából is kiderül, ~:mwlynek utolsó köz.leménye
éppen jelen,z:,m:,mkban olvasható. Az őscmbcrkutatás elsősorcan a !:nnJge
n:7c11us, illetőleg poligenizmus problémáját veti föl, tehát azt a ké-dés t , hogy
egy emberpártól szárrnazí k-e az emberiség, vagy több törzse volt. amelve'k pár
ht.zc mcsari alakuhak ki. Újabban egyes katolíkus teológusok elképzelhetőnek

tartották, hogy amennyiben .a poligenizrnus tudományos bcígazolódást nyerne,
az "Adám" el nevezésen nem egy embert. ,l:anem kollektív CSOPOli:ot kellene
érteni. Ezzel aztrányzattal szemben az egyház álláspontját legutóbb a Humani
Generis enciklika fogalmazta meg, Az enciklika szerint semmi módon nem tű

nik o;j hogy "az ilyen állításokat" össze lehetne egyeztetni azzal a tanítással,
amelyet a kinyilatkoztatás és az egyház tanítóhívatalának határozatai tartal
maznak az eredeti bŰinnel kapcsolatban. Karl Hahner. a neves teológus elem
zése szerínt az enciklika nem állit ja pozitívan a polígenízmus és a katolikus
tanítás összeegyeztethetetlensógét, csupán csak tagadja azt, hogy az összeegyez
tethetőség jelenleg belátható lenne, Mindencsetre a tudósok (és nemcsak a
paleontológusok, hanem a bíologusok is) általában arra hajlanak. hogy az em
beriség egy törzsű, tehát egyetlen emberpár leszármazottja. Edouard Boné pro
iesszoi; a lwehisztortkus antropológia egyik legjelesebb művclője, ezt úgy fe
jezi ki, hogy "a szaktudósok többsége megegyezik abban, hogy az ernber meg
jelenése sajátos jelenség, amely csak egyetlen egyszer történhetett meg. a ho-
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minidák egyetlen altörzs ében", Ez természetesen nem zarja ki azt, hogy a fej
lődés keretében a hominizáció többfelé elkezdődött, de azután abbamaradt.
Mint Vallois mondja "a kísérletek közül csak egy sikerült s az emberiség kű

szöbétől messzire jutott, a többi rövid életű volt". Persze a tudománynak sem
könnyű itt a helyzete. A paleontológia ugyanis csupán az esetlegesen fennma
radt nyomokat találja meg, esetleges valószínűséggel. Igy elsősorban a fejlő

dés során megjelenő új élőlény "általános struktúráját tudja meghatározni bi
zonyos maximum esetén, de rosszul jellemzi. az egyes egyedeket, méginkább
azok számát". Szerinte éppen ezért nem is valószínű, hogy a kutat ók valaha
is ráakadnának az első emberpár fosszilis maradványára. Mindenesetre az egy
ház szabad lehetőséget ad a kutatásoknak és a maga részéről csak az eredeti
bűn alapvető jelentőségű dogm ájához ragaszkodik. Az idevágó katolíkus ál
láspontot világosan fogalmazza meg a francia hitvédelmi lexikon, a Transfor
misme címszó alatt: "Ha arra törekszünk, hogy megmaradjunk a tudom ányos
valószínűség határain belül és a fejlődés általános törvényét az emberi szer
vezet eredetére is a1kalmazzuk, akkor teljes szükségszerűséggel meg Ikell en
gedni, hogy e sajátos típus kialakulása úgy ment végbe, mint a többi állatta
joké, azaz sikerült neki egy adott dd őben a két nem egyedeinek bizonyos szá
mát elérnie s ezek már az új faj megkülönböztető [ellegét hordozták. A min
ket foglalkoztató esetben elengedhetetlen feltétel, hogy Isten kül önleges köz
belépése nélkül, az állati törzs egyedülálló módon két egyedet hozzon létre,
egy hímet és egy nőstényt, arra szánva, hogy a szellemi lélek befogadás ával
a férfi és nő testévé váljék."

Th. P . Nagybajom. - Köszönjük, hogy levelében egy régebbi k özlemé
nyünk egyik nem egészen pontosan megfogalmazott mondatára hivta fel f i
gyelrnünket. A szóbanforgó írás ,,3 szentrnísében magát érettünk vé rtelenül
feláldozó Krisztus jelenlétét" említette. A katolikus tanítás szerínt viszont a
szentmise nem vértelen áldozat, hiszen ugyanaz az áldozat, mint a keresztál
dozat volt, annak megújítása A kül önbs ég csak az, hogy Krisztus a szentrnisé
ben vérontás nélkül (és nem v értelenül) áldozza fel magát érettünk.

B. L. - A mísehallgatásí kötelezettség tekintet ében az egyházi rendelke
zéseik nem szabnak meg semmif éle korhatárt. (Ön bizonyára összetévesztette
a böjtre vonatkozó előírásokkal, amelyek az idősebb korosztályúak szá mára
valóban tartalmaznak enyhítéseket.) Viszont függetlenül az életkortól, ha va
lakinek olyan az egészségi állapota, hogy a rendszeres templomba járás ártal
mára lenne, akkor nem követ el bűnt, ha csak időnkint hallgat mísét. Ön.
mint írja hatvanéves koráig sohasem mulasztotta el a vasárnapi istentisztele
tet. Most, hogy megrokkant, úgy érzi, hogy nem tud többé rendszeresen eleget
tenni ennek a kötelezettségnek. Nos, menjen el akkor, amikor úgy érzi, hogy
egészségének veszélyeztetése nélkül meg tudja tenni. - A rózsafűzér imádság
érvényességéhez elég, ha az olvasót a kezében tartja. A tizedeket, ha úgy kÖI1Y
nyebben megy, ki számolfiat ja az ujjain is . A többi kérdésre levélben v álaszo
lunk.


