Két fontos tudományos alapállás létezik: az egyik szerint a fejlődésbe a Gondviselés
folytonosan belenyúl, a másik a darwinista fejlődési koncepció. A mai modern teológia
az utóbbit elfogadhatóbbnak tartja, ha a darwinizmus bizonyos józan korlátokat figyelembe vesz (Nemesszeghy 79. o.). "Amint a hiányok szűkülnek tudományos ismereteinkben, az ilyen hézagpótló Isten mindinkább kiszorul ebből a világból" (Nemes szeghy 79.
o.), mivel azonban ezt nem látja be a katolikus közvélemény egy része, a képzelt
hitvédelem érdekei miatt, felfogása megcsontosodott nézetként él tovább, és mélyen hivő
embereket is -legalábbis egy részűket - tudományellenes mezbe öltözteti (Nemesszeghy
80. o.).
É. Boné (Mérleg 254. o.) úgy találja, hogy "az ember és a nem emberi főemlősök közti
homológiák és analógiák mélyebbek, mintsem gondolták: ezeket csak az magyarázhatja
meg, hogy az ember és a nem emberi főemlősök egy egyelőre nem azonosított, távoli,
de közös őstől származnak. Az ember természetgyökere ugyanabba a biológiai talajba
eresztigyökereit, amely a makimajmok, a cerkófmajmok és a mai nagymajmok kialakulását is lehetővé tette." A homonizáció öt szintje, az ember eredetének hagyományos
koncepciója Darwinnál, a biológiai felkészültségű teológusok mai megközelítései nem
válhatnak materialista következtetések levonására alkalmas tényezőkké, mert sem az
alapkérdés alátámasztására, sem cáfolatára nem használható a fejlődéstörténet teóriája.
Az evolúció mint természettudományos elmélet rengeteg megfigyelés és tény között
összefüggést mutat ki, földtani, őslénytani, anatómiai, embriológiai, genetikai és biokémiai alapon. Ezért vallják teológusaink, hogy jelen tudásunk szintjén valóban elfogadható a fejlődés darwini alapkoncepciója a maga bizonyítási nehézségeivel együtt.

Apokalipszis
Úgy éreztem akkor hogy elvégeztetett,
De megsem, mert erdőmben felordított
a vadkan és ugatott a farkas
és buja szarvasok szökel/tek az éjben.
Bakkhosz őrült serege fejetlen rohan
az átnyilazott berkeken túl és
ordas hiénák nevetnek sötéten,
mert nem tudják, hogy vége a világnak.
Hiszen még tovább fiadznak az ünők
a sűrű bozótban és nem lángol fel
a bokorban Isten kiszárad törvénye . . .
PAOLO SANTARCANGELI
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