
lehetséges a patriarchák és a királyok esetében Izrael nepere vonatkozó
lag, amelynek nem minden tagja volt a fizikai származás szempontjából
"Izrael fiai közül való", még nagyobb joggal lehetséges az első bűn elkö
vetőjének az esetében az emberi faj minden tagjára vonatkozólag, ha
ezek nem is mindnyájan az ő természetes leszármazottjai. Testületi sze
mélyiségről annyiban beszélhetünk, amennyiben egy közösségnek, mint
közösségnek van sajátos hivatása. Márpedig az emberiségnek, mint olyan
nak, az a hivatása, hogy valósággá tegye az Isten népét, s ez a hivatás
nem csupán az egyéni hivatások mennyiségi összege, hanem a maga ne
mében minőségileg is más dolog. Ha feltételezzük, hogy van ilyen közös
hivatás és emlékezetünkbe idézzük azt a föltevést, hogy a bűn elkövetője

az az egyetlen személy, aki a döntés pillanatában elfogadhatta vagy visz
szautasíthatta az isteni meghívást, még könnyebben megérthetjük, hogy
a meghívásra adott válasz ténylegesen az egész emberiség válasza. amely
lyel nemcsak a bűnt elkövető fizikai személy, hanem az emberiség, mint
közösségi személy határozta meg helyzetét az Istennel szemben.

Az előző megfontolásból joggal vonhatjuk le azt a következtetést, hogy
az eredeti bűn hittételének és az emberi faj poligenetikus származásának
összebékíthetetlensége ma már nem olyan nyilvánvaló, mint ahogy az ti
zenöt évvel ezelőtt látszott.

* * *
Mindazok nyomán, amiket előadtunk, oda kell következtetnünk, hogy

az emberiség származására vonatkozó tudományos felfedezések nem ront
ják az eredeti bűn dogmájának hitelét. Ezek a felfedezések nem érintik,
de nem is érinthetik a dogma lényegi magját, amelynek alapján hisszük,
hogy mínden embernek szüksége van Krisztus megváltására és hogya
megváltás szükségessége abból a bűnből ered. amely a rOSSZ:-lt vezette be
az Isten által jónak teremtett világba. De még az sem látszik lehetetlen
nek. hogya docma másodlasros elem ét. a paradicsomi bűnt is megfogal
mazhatjuk a világ evolúcionista szomléletének kategóriáiban.

Macától értetődik. hogy az ilyen trsnsznozícíót ma méc csak mínt
hipotézist lehet ff'lvetni. A teclóziában, mint minden tudománvban, hosszú
ideig tartó kutatásra van szükség ahhoz, hozv ezv föltevésből tétel vál iék.
Mint XII. Pius pápa mondotta az ember eredetére vonatkozó r-rolémákra
utalva: "Sz8rnun1<J-a nem marad más hátra, mint hogy az ezekr" a 1<ér
désekre adandó választ a jövőre bízzuk addill a naoi«, amikor él Jdnvilat
koztatás által meaviláaosított és vezetett tudomány biztos f'S véQ'érvpnves
eredrnónyeket tud felmutatni." Természetesen bármilven lesz is a hJr1()_
mány PS a teolótria haladása. ez nem szünteti mpll soha az eredpti bűn

dosrmáiának hit-titok iellezét, mint ahogy másrészről annak a mórlnélk
bizonytalansága, miké~t értelme7Zük az Eden drár-vá lút. sem zélv,qrhéltia
meg hitünket a dogma lénvesrét illetőlea. Jelen probléroánkra is ~Jkqlrn:otz

hatjuk azt. amit Szent Agoston mondott azokra a külőnbővő plfYlpll'+pl,-re
vonatkozólag. amelyeket az ő ideiében az emberi lólek eredptérf)l 4JJ ítot
tak fel: "Ami engem illet, nem tudom. hozvan lehet a j~V:'l"olt fiiJtpvP~pk

bármelyikét is védelmezni varrv bizonvítani : mpP'i,<; mindsn )<Mplkl'rlp.s
nélkül hiszem, hogy ha az ebben mutatkozó tud:ottbps4g ve<:7pJvl'7tetné
az ember számára meaigért üdvösséget, akkor Isten ebben a tárgyban is
a legvilágosabban szólt volna."

•
A boldogságra vívő út csendes, nem halad zajos kiáltozás kiizepette, ha-

nem belülről, a szívből... P a r a c e l s u s


