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A Royal Societyt1  1660-ban alapította egy 
tudóscsoport, melynek tagjai annak az esz-
mének a támogatását tûzték ki célul, hogy 
a kísérletezés és megfigyelés révén értsük 
meg önmagunkat és a világegyetemet. A 
tudás megszerzéséhez való ilyetén hoz-
záállás képezi a tudomány módszertanának 
alapját, aminek legfontosabb eleme az 
elméletek ütköztetése a megfigyelések bi-
zonyítékaival. Ez a módszer háromszáz év 
alatt a tudásszerzés folyamatának jelentõs 
fejlõdéséhez vezetett. Bár még rengeteg 
felfedeznivaló vár ránk, ma már széleskörû 
tudással rendelkezünk az univerzum Õsrob-
banás utáni fejlõdésérõl, és arról, hogy az 
ember és más fajok hogyan jelentek meg a 
Földön.

A világ megismerésében az egyik legje-
lentõsebb elõrelépést a természetes kivá-
lasztódás elmélete, s annak fejlõdése jelen-
tette. Charles Darwin közel százötven éve 
fogalmazta meg az elmélet alapjait, az 
azóta eltelt idõ alatt hatalmas mennyiségû, 
az evolúció elméletét támogató tudományos 
bizonyíték gyûlt fel. Ma ezt tartják a Földön 
kifejlõdött élet legjobb magyarázatának, 
mind a kezdetekre, mind a fajok változatos-
ságára nézve. Az evolúciót joggal tanítják a 
biológia és a tudományos képzés sarkalatos 
részeként a világ általános és középiskolái-
ban, valamint az egyetemeken.

Az evolúció mûködése napjainkban is 
megfigyelhetõ például azon folyamatok ré- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vén, melyek segítségével rezisztencia fejlõ-
dik ki a betegségkeltõ baktériumokban az 
antibiotikumok ellen, rovarkártevõkben a 
növényvédõ szerek ellen, de érzékelhetõ az 
influenzáért és az AIDS-ért  felelõs vírusok 
rohamos gyorsaságú fejlõdésében is. Darwin 
evolúciós elmélete segít megérteni és leküz-
deni ezeket a problémákat.

Számos más magyarázat is született a földi 
élet kialakulására, némelyik vallási alapokon 
nyugszik, és nem egy vallás fundamentuma 
a „teremtõ” lény létezésében való hit. Sokan 
egyszerre hisznek egy teremtõ lény létezé-
sében, és fogadják el a világegyetem kelet-
kezésének, a földi élet létrejöttének tudomá-
nyos magyarázatát. A kreácionizmus a 
vallásos hit része, a vallási oktatás elemeként 
oktatandó az általános és középiskolákban, 
valamint az egyetemeken; de oktatható ta-
nulságképpen a természettudományokkal 
foglalkozó iskolai órákon is a hittétel és a 
tudományos elmélet közti különbség világos 
demonstrálására: az evolucionizmus ugyanis 
tudományos bizonyítékokon alapszik, míg 
a kreácionizmus rendszere hitbéli alapokra 
támaszkodik.

Léteznek a kreácionizmusnak olyan válto-
zatai, melyek nem  férnek össze a tudományos 
bizonyítékokkal. Például az a hit, hogy a 
Földön minden állat- és növényfaj mindig 
a mai formájában létezett, nem fér össze az 
evolúció eddig összegyûlt rengeteg bizonyí-
tékával, többek közt a fosszíliákkal sem. 
Hasonlóképpen az a hit, hogy a Földet Kr. 
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e. 4004-ben teremtették, nem hangolható 
össze a geológiai, csillagászati és fizikai bizo-
nyítékokkal, melyek szerint a Naprendszer 

– és benne a Föld is – mintegy 4600 millió 
évvel ezelõtt keletkezett.

A földi élet változatosságát alternatív módon 
magyarázók egy része napjainkban azt hirdeti, 
hogy az õ elméleteik is tudományos bizonyí-
tékokon alapulnak. Az egyik ilyen teória az 
értelmes tervezettség elmélete néven lett 
ismert. Ez abból indul ki, hogy néhány faj túl 
összetett ahhoz, hogy természetes kiválasz-
tódás révén fejlõdhetett volna ki, így a földi 
élet csak egy „tervezõ” munkájának eredmé-
nye lehet. Az elmélet követõi az evolúciót 
támogató elsöprõ mennyiségû tudományos 
bizonyítékot erõsen válogatva kezelik, és a 
mai tudásunkban tátongó lyukakat – melyek 
a tudomány minden területén kétségtelenül 
megvannak – a „tervezõ” létének bizonyí-
tékaként kezelik. E tekintetben az értelmes 
tervezettség elmélete sokkal közelebb áll 
a kreácionizmus vallásos tételéhez, mint a 
racionális tudományhoz, amely megfigyelési 

és tapasztalati úton szerzett bizonyítékokra 
épít. Az evolúció elméletét a tudományos 
bizonyítékok súlya támogatja, az értelmes 
tervezettség teóriáját nem. 

A tudomány mindig is hatékony eszköze 
volt a körülöttünk lévõ világról szerzett tu-
dásunk gyarapításának, és az új és újabb 
generációknak is elvitathatatlan joguk, 
hogy megismerkedhessenek a tudomány 
eredményeivel, beleértve az evolúciót is. 
Ahhoz is elidegeníthetetlen joguk van, hogy 
a tudomány fejlõdésérõl tanuljanak, és arról, 
hogy – természetesen – a tudomány ma még 
rengeteg mindent nem képes megmagya-
rázni. Lesznek olyanok, akik kutatni fogják 
a tudomány megállapításainak összeegyez-
tethetõségét a különféle vallásos hittételek-
kel, és ebben támogatni is kell õket. Mind-
amellett nem szolgálják a fiatalság érdekeit 
azok, akik feltett szándékkal ferdítenek és 
titkolnak el elõlük tudományos ismereteket 
és megállapításokat csak azért, hogy saját 
hitbéli meggyõzõdésüket minden kritika 
nélkül erõltethessék rájuk. 


