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A MONOGENIZMUS KÉRDÉSE A TEOLÓGIÁBAN

Sokan ma is azt gondolják, hogya monogenízmus problémájában.
vagyis az emberiség egy emberpártól való származásának kérdésében úgy.
lehet állást foglalni, hogy egyszerűen felolvassuk a teremtéstörténet ide
vágó fejezetét. Nem kétséges, hogy Mózes első könyve (Ge:nezis) leírja
az emberi nem egy emberpártól való eredését. Amióta azonban a szent
írástudomány művelői a műfaj-elmélet szerint parabola jellegű szem
Iéltetésnek tekintik, azóta ennek az elbeszélésnek a tanítását még az em
beri nem poligenisztikus eredetével, azaz a több törzsből való származá
sával is össze lehetne egyeztetni. Allíthatnók, hogy a sugalmazott szöveg
csak azt tanítja, hogy az ember a többi élőtől lényegesen különbözik, s
minden ember egyazon természettel rendelkezik, ugyanazon gondviselés
vezérli, és tagjai kell, hogy Isten akarata szerint testvérként éljenek.

A rnúlt század második felétől kezdve a teológusok kőzött sok vita
volt arról, hogy a keresztény hívő elfogadhatja-e az evolució elméletét.
Ma már nyilvánvaló, hogy ez a kérdés nem döntő jelentőségű a keresz
tény kinyilatkoztatás szempontjából. Fontos az, hogy lsten nemcsak. a
szellemi léleknek, hanem a testnek is - mint az emberi természet lé
nyeges részének - a szerzője. A katolikus teológusok állásfoglalása ebben
tehát általában megváltozott. Ezzel egyidejűleg jelentkeztek azonban
olyan kísérletek is, amelyek a poligenlzmust is egyeztetni próbálják a ke-
resztény hittel. .

Ami a fejlődéselméletet illeti, az 1950~ben kiadott Humani Generis
enciklika kijelentette: "Az egyházi tanítóhívatal nem tiltja, hogy a tudo
mány és a teológia jelen állásával megegyezően a mindkét területen il
letékesek kutassák és vitássák az evolucionizmus tanát... A katolíkus
hit minket annak elfogadására kötelez, hogy a lelket Isten teremtette."
(Denzinger-Schőnmetzer3896.) A poligenizmust illetőleg azonban a kör
levél már nem engedett ilyen szabadságot. "A hívők - úgymond - nem
fogadhatják el azt a nézetet, amely szerínt Adám után voltak a földön
valódi emberek, akik nem származtak természetes nemzés útján minden
ember ősatyjától, avagy, hogy Adám az ősök összességét képviseli. Nem
látszik ugyanis, hogy milyen módon lehetne összeegyeztetni az ilyesféle
állítást azzal, amit az igazság kinyilatkoztatott forrásai és az egyház taní
tóhivatalának határozatai nekünk az eredeti bűnről tanítanak. Hiszen az
eredeti bűn Adám egyénileg és személyesen elkövetett bűnéből származik,
és nemzés útján mindenkire sajátjaként árad át."

Szembetűnő itt, hogy az enciklika a poligenizmust nem mint tudo
mányos feltevést taglalja, hanem kizárólag teológiai szempontból követ
kezményeiben veszi fontolóra. Es pedig csak arról az oldaláról tekinti,
hogy a teológia "Ádámja" után lettek volna emberek, kik neki nem
utódai, illetve arról az oldaláról, hogy "Adámot" csupán kollektív foga
lomnak ken vennünk. Nem szól tehát az ún. "preadamita" felfogásról,
amely feltételez Ádám előtt olyan "embereket", akik már Adám idejére
kihaltak.

Autentikus magyarázat szerint az enciklika azt rögzíti, hogy kato
Iíkus hívő nem teheti magáévá apoligenizmus elméletét. Neki a mono
genízmust kell elfogadnia, mert a hittételek, ha nem is kifejezetten, de
bennrejlően .emellett szélnak. Ennél többet az enciklika nem mond. Az
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tehát nyilván nem -volt szándékában, hogy a poligenizmus kérdésének
vizsgálásat kizárja a teológiai kutatásokból,

Bölcs tartózkodás

Ilyen módon értelmezi a körlevélben foglalt megszorítást Karl Rah
ner is, a Schriften zur Theologie-ben közölt nevezetes értekezésében.
Rahner mindenekelőttarra az érdekes tényre hívja fel a figyelmet, hogy
az enciklika nem idéz szentírásí szöveget, amellyel az egyetlen Adárnot
bizonyítaná. Már pedig ha a szeritírás ezzel kapcsolatos bizonyító erejé
ről biztos lenne, akkor egyszerűen döntő érvként idézné. Az enciklika
ehelyett közvetett érveléshez folyamodik. A monogenizmus ugyanis nem
önmagában érinti a keresztény tanítást, hanem mínt előfeltétele az át
eredő bűnről szóló dogmának, amely hitünk sarkalatos tétele. _"Isten ,az
ősszülőket az eredeti szentségben való véglegesítés előtt próbára tette;
a próbát nem állták ki és Isten parancsának megszegésevel súlyosan vét
keztek." Majd: "Adám bűne következményeivel átszállott az összes em
berekre." így szól a hittétel a tridenti zsinat szerínt.

Az enciJklika mindenesetre a legóvatosabban szögezi le az összefüg
gést az egyetlen felelős emberpár és az ősbűn-eredeti bűn között. Azt
mondja ugyanis "semmiképpen sem látszik, milyen módon lehet össze
egyeztetni" (nequequam appareat quomodo huiusmodi sententia componi),
és nem azt mondja, hogy "semmiiképpen sem egyeztethető össze". Amit
tehát hangsúlyosan ki kell emelnünk: az enciklika nem azt állítja, hogy
az áteredő bűn tana és a poligenizmus teljességgel összeegyeztethetetlen,
hanem tagadja, hogy ezidőszerint a kettőt össze tudnók 'egyeztetni. A
legfőbb egyházi tanítóhivatal igen bölcs tartózkodása voltaképpen azt
jelenti, hogy az egyház eddigi állásfoglalásait nem minősíthetjük a mo
nogenizmus formális definiciójának.

A Commissio Biblica, a Pápai Birbliai Bizottság 1909. évi dekrétuma
fontos megnyilatkozás, de ennek sem tulajdoníthatunk definíció-jelleget.
A dekrétum azt. mondja, hogya Genezis 1-3. fejezetének történeti tar
talmába beletartozik az emberi nem egysége - "unitas generis humani"
is. Következtetésképpen a megfelelő szentírási részben Adárnot egyedi
személynek kell felfognunk a szöveg betűszerinti -értelmében (sensas
litteralis). Azóta azonban egyre általánosabb lett a teológusok körében
az a nézet, hogy a Genezis 1:- 3. fejezetének kérdéses helye pusztán ma
gyarázati, exegetikai eszközzel, elválasztva a többi, főként újszövetségi
helyektől, nem nyújt nyilvánvaló bizonyítékot. Ez .azúj.abb nézet hatott
már a Humani Generis körlevél szemléletére is, mert hiszen, mint utal
tunk rá, nem szeritírási idézetekkel, hanem teológiai érvekkel állítja a
monogenizmust. A Commissio Biblica dekrétuma tehát ma már nem szá
mít bizonyítéknak a monogenizmus számára.

A tridenti zsinat (1545 - 63.) fogalmazta meg az eredeti bűnről szóló
tanítást és jelentette ki azt hittételnek. "Ha valaki nem vallaná azt, hogy
Adám, az első ember, midőn a paradicsomban megszegte Isten akaratát.
mindjárt elvesztette szentségét €s igazságát, amelyben volt. és általa Isten
haragját és így a halált vonta magára - amivel Isten őt megfenyítet
te -, és a halállal annak hatalmába került, akié a halál birodalma ás
ezáltal egész teste és lelke szerint megváltozott - anathema sit!" Meg
kell figyelnünk még az 1513. szakaszt: "Ha valaki azt állítaná, hogy
Adámnak ez a bűne, amely egy eredetű és örökléssel, nem pedig után
zással származott míndnyájunkra, mint sajátosság... (Si quis Adae
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peccatum, quod origine unum est et propagatione, non imitatione trans-o
jueun» omnibus inest unicuique proprium ...) - aki erről (ui. az ere
deti bűnről) azt állítja, hogy az emberi természet erői által megsemmisít
hető, nem pedig egyedül Jézus Krisztus érdemei által ... anathema sit l":

Ha ezeket a szövegeket figyelmesen elolvassuk. látjuk, hogy a zsi
nat voltaképpen nem magának Adámnak. mint első embemek a tényét
határozza meg itt közvetlenül, egyenes módon, hanem a tényt feltételezve
jelent ki róla igazságokat. Meg kell azonban jegyezni egy fontos igaz
ságot. Egy zsinat taníthat vagy meghatározhat valamit akkor is, ha még
semmit sem tud a később felötlő problémákról. Sőt hittétel kíséretében
olyan nem-teológiai dolgot is megfogalmazhat, amely a későbbi kutatások
során tévesnek mutatkozik. Ez a tévedés azonban nem érinti a Juttétel
értékét. Nem minden mondható tehát meghatározottnak abból, amit a
definiálók gondoltak és ami a .definicíóból akár szószerirrt kivehető. A
tridenti zsinat anyagából úgy tűnik, hogya tridenti atyáknak nem volt
szándékuk a monogenízmust meghatározni. Az idézett tételeket ugyanis'
az akkor felfrissített pelágiánusi és erazmusi nézetek ellen szövegezték
meg, amelyek az eredeti bűnt tagadták. Azt állították ezek, hogy Adám
bűne nem nemzés útján (propagatione) öröklődik át, hanem személyes
cselekedetünkkel. amikor mintegy utánozzuk (imitatione) Adám vétkét.
Az 1513. pont tehát az eredeti bűn tényét akarja meghatározni, nem pe
dig az egy személytől való eredését (origine unum). Ezért fontos a latin
kifejezést is megfigyelni. Az viszont nem kétséges, hogy az eredeti bűn

meghatározása bennfoglalóan kifejezi, hogy az emberiség történetének
elején egy egyedi ember áll, s ez mint első ember minden ember ősszülő

je, aki az áteredő bűnt a természetes leszármazás összefüggésével utó
daira átörökítette. A korabeli atyáknak nem volt módjuk élesen szét
választani az eredeti bún és az első ember kérdését, tehát azt, amit meg
határoztak, s azt, amit vele együtt mondtak. A tridenti zsinaton rnínden
esetre úgy látták, hogy az áteredő ibűn okozója egy valaki, mert máskü
lönben az eredeti bdiíről szóló tanítás nem állhatna fenn.

Az első vatikáni zsinat (1870) eredeti szkémájában a monogenizmust
hittételnek fogalmazták meg és vele szemben a poligenizmus. mínt a ra
cionalizmusból eredő tévedés, herezisnek. eretnekségnek minősültvolna. A
zsinatot azonban- 1870-ben a pápai állam elfoglalása miatt megszakították
s ezt abeterjesztett szkémát már nem tudták Ietárgyalni, Ennek szövege
így ma már nem több, mint egy nem hivatalos teológiai mű, amely csu
pán történelmi jelentőséggel bir. A második vatikáni zsinat a kinyilat
koztatás forrásairól szóló szkémában a Gen'!zis problémáit a műfajok ér
telmezésével kapcsolatban taglalta.

A szentírási szövegek értékelése

Visszatérve az idevágó szeritírási-részekre, azt találjuk, hogy a Ge
nezis első három fejezetének értékelésében eltérnek a teológusok véle
ményei. Bizonyos, hogy a Genezis Adárnot úgy állítja elénk, mint az el
ső embert, aki előtt nem volt ember, hogy a "földet mívelje". Kérdés
azonban, az volt-e a szerző szándéka, hogy képszerű, dramatizáló mó
don megírt művében Adárnot valóban egyedi embernek mutassa-e be.
Ahogyan Karl Rahner megfogalmazza: "Vajon a Genezis szerzőjének

szándéka szerint Adám egyedisége a kifejezés módjához tartozik-e, vagy
a (történeti) kifejezéstartalomhoz ?" Erre a kérdésre ma még nem egysé-
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ges a válasz. A helyzet egyelőre az, hogy a szentírástudomány mai ál
lása szerint a Genezis mondatainak puszta idézgetése nem elegendő a.
monogenizmus bizonyítására. A keleti ember elvont dolgokról is konkré
tan és megszemélyesítőn gondolkodik és minden szociális összetartozást
egy személyben, egy ősatyaban lát megalapozottnak. így tehát az Isten
től való közös teremtést, emberi természetünk lényegi azonosságát és ez
zel az emberi közősség családszerű egységét is nyilván azzal érzékeltetné,
hogy egyetlen ősatyától származtat bennünket. Mellesleg felvetődhet az a
kérdés is, hogy honnan tudta Adám, hogy ő az egyetlen ember? Ha pe
dig isteni közlést kapott erről, hogyan sikerült azt több százezer éven át
továbbadnia ? Az emberi nem egységét épp olyan jól kifejezik a Közelke
letnek azok az östörténelmei, amelyek hét emberpárról vagy négy eredeti
emberről beszélnek. Nincs viszont annak sem akadálya, hogy az egy em
berpárról szóló plasztikus képet egyben realitásnak fogjuk fel. Az min
denesetre kétségtelen, hogy a Genezis szerint az emberek minden különbö
zőségük ellenére lényegileg azonosak és élesen különböznek az állatvilág
tól. Gyarlók, "földből valók", mégis "Jahvének különösképpen megszólí
tott teremtményei", akik az összes többi teremtmény fölött állnak. Ugyan
azon üdv- és bűntörténethez tartoznak, történetileg szolidárisak, még
ha képesek ellenségesen is szembenállni egymással.

A Bölcsesség könyve az Úszövetség egyik legfiatalabb sugalmazott
könyve. A 10 -19. terjedő fejezetekben szól az isteni bölcsesség erejéről

az emberiség és Izrael történetében. A 10. fejezet 1-2. verse szerint: "Ez
(a bölcsesség) óvta meg azt, akit Isten először formált, a földkerekség
atyját; arnikor még csak ő volt megteremtve, ez vezette ki őt vétkéből

és adott hatalmat neki, hogy nundeneken uralkodjék." A szöveg kétség
telenül a Genezis Adámjára utal név nélkül, mirrt ahogy a továbbiakhan
a vízözönt. Abrahámot, Lótot is ilyen módon említi meg. A hangsúly
azonban itt nem is Adárnon. hanem a bölcsességen v.an, ami Isten erejét
[elentí. Egyébikéntis - mint Rahner kiemeli - "ahol egy megelőző

ószövetségi könyvnek tudósítását egyszerűen. minden értelmezés nélkül
átveszik, ott az átvett szövegnek tartalmát és horderejét a fonás tartal
ma és hordereje szerirrt kell megítélni, .feltéve, hogya felhasznált szö
vegnek célja és szándéka többet nem kíván". A monogenizmus számára
tehát ebből a szövegből sem lehet érvet meríteni. Újdonság ebben csak
az, hogy az isteni bölcsesség Adámot védelmezte és megmentette. •

Az Ujszövetség szövegében az Apostolok Cselekedetei 17, 24-26.
Iejezeteivel foglalkoztak sokat a szakemberek. "A világot és minden ben
ne lévő dolgot teremtő Isten nem lakik kézzel épített templomokban, hi
szen ő a mennynek és földnek Ura. Semmiben sem szorul az emberi kéz
szolgálatára, hiszen ő ad mindenkinek életet, lehelletet, mindent. O tele
pítette le az egy őstől származó emberi nemet az egész föld színén és
megszabta ittLakásuk pontos idejét és határát." Lukács evangelista itt
Szent Pál egyik beszédét mondja el. Szerit Pál meghirdette ebben az
athénieknek az ismeretlen Istent, aki az egész emberi i.~met egy ős által
teremtette. Az eredetinek megfelelő értelemben és erővel ismétli meg
tehát a Genezis gondolatát és tanítását, Következésképpen Szent Pál
ugyanolyan mértékben, ugyanolyan határokkal és biztonsággal tanítja
az emberiség egységét, egy történeti egyedből származását, ahogyan a
Genezis tartalmazza. Amikor tehát az apostol az emberiség eredő egy
ségét hangsúlyozta, nem kellett a monogenizmus-poligenizmust illetően

pontos megkülönböztetést tennie.
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lIfem járható megoldások

Minthogy a szeritírás adatai nem igazolják közvétlenül a monoge
nizmust, azért a teológusok közvetett bizonyitással élnele Arra utalnak,
bogy a monogenizmus ténye elengedhetetlen feltétele az áteredő bűnről

szóló keresztény tanításnak. Mert ha - úgymond - az eredeti bűn dog
máját össze akarnók egyeztetni a poligenízmussal, akkor szükségszerűen

három megoldás közül kellene választanunk.
Az egyik az, hogy az eredeti bűn nem minden emberre származott át

a földön; Adám utódaira igen, de az esetleges egyéb ősöktől származókra
nem. Ez a felfogás azonban szögesen ellentétes a Tridentinum tanításá
Tal, amely szerínt az eredeti bűn "az egész emberi nemnek átadatott".
Az "egész emberi nem" kifejezés nyilvánvalóan az egész mai emberiségre
vonatkozik. A szövegekben található "omnes homines", vagy egyszerűen

"homo", azaz "u1inden ember", vagy csak "enTber" kifejezés az. emberi
iermészetben részesedő összes egyedeoket jelenti, akik az első bűn után
a földön találhatók.

A második megoldás az lenne, hogy az eredeti bűn ugy.an minden
emberre átszármazott, de nem a "generáció", vagyis nemzés útján. Ebben
az esetben az eredeti bűn megmaradna minden ember örökségének, de
azt nem a generációval, hanem valami más módon, mintegy "jogi beszá
mítás" eimén vinnők át azokra, akik részesei az emberi természetnek,
tehát azokra is, akik nem Adám utódai. Ezzel azonban megint szembe
kerülünk a tridenti zsinattal. Ennek az eredeti bűnről szóló 2. kánonja
elítéli míndazokat, akik azt állítják, hogy Adám vétke nem terjedt ki
utódaira, a 3. kánon pedig kifejezetten hangsúlyozza, hogy az eredeti bűn
igenis "propagatione, non imitatione", azaz "átszárnTaztatással és nem
utánzás révén" szállt át. A gyermekek megkeresztelésének a fontosságát
is így okolja meg az egyház: " .. : mert az újjászületésben megtisztulnak
attól, amit a születésben magukkal hoztak." A megigazulásról szóló dek
rétumban pedig ezt olvassuk: "... ha az emberek nem születtek volna
bűnben, mert az Adám okozta szaporodásban, amelyben születtünk, ma
gunkkal hoztuk sérültségünket ..." A Tridentben megfogalmazott hitté
tel tehát teljes valóságossággal mondja ki, hogy az eredeti bűn Adám
fiaira szállt át, akik vele generációs kapcsolatban vannak.

Végül a harmadik megoldás az lenne, hogy az eredeti bűn ugyan
rninden emberre generáció útján származott át, de Adám nem egyedei,
hanem közösséget jelent. S hozzá kell tennünk, hogy ez az elképzelés a
legnépszerűbb azoknak a teológusoknak körében, akik a poligenizmus és
az eredeti bűn dogmájának összeegyeztetéséri fáradoznak. Az irányadó és
hivatalos álláspont szerint azonban ezt a megoldási kísérletet sem engedi
meg a szeritírás és a szentpáli tanítás, s nem engedi meg a tridenti meg
határozás sem, amely Adámról. mint fizikai személyről beszél, szembe
állítva őt az egyetlen Krísztussal.

Mindebből az következik, hogy az eddig felvetett három megoldás
egyikét sem sikerült összeegyeztetni az eredeti bűn dogmájával. Azért
hangoztatta a Humani Generis enciklika, hogy nem lehet tagadni a mono
genízmust az eredeti bűn lényeges elemeinek tagadása nélkül, IS ezért
mondják a dogmatíkusok, hogy a monogenizmust teológiailag biztos ta
-nitásna.1{ kell tekintenünk. Mivel azonban a monogenízmus ennek elle
nére sem hittétel, azért sokan és sokszor foglalkoznak vele.

De Fraine például úgy véli, hogy a tridenti tanításban használt "pro
pa.gatio" (átszármaztatás) kifejezés voltaképpen csak teológiai magyárá-
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zata és rnintegy ellentéte az "imitationak", az "utánzásnak", és így a már
ismertetett szöveg csak az előbbi fogalomnak az értelmezése, nem pedig
tényleges hittanítás. Ebben az esetben szóba jöhetne a már emlitett "jogi
beszámítás", ami azt jelentené, hogy az első, kegyelemben teremtett em
ber minden elkövetkező ember számára a mindenkit megillető kegyelem
letéteményese, függetlenül attól, hogy fizikailag tőle származnak-e vagy
sem. Az első ember így nemcsak önmaga, de mindenki számára vesztette
el a megígazultságot, következésképpen minden ember áteredően bűnös.

Adám fiai generáció révén, a többi első párok illetőleg utódaik az -első
ember engedetlenségének a beszámításával bűnösek. Elképzelhető, hogy
hamarosan úgy keveredtek össze az emberek, hogya végén nines egyet
len egy sem, aki nem lenne valamí vérségi kapcsolatban Adámmal. A
"generatio" kifejezés tehát csak annyit jelentene, hogy Isten a természeti
hasonlóság által tette függővé a megigazultságban való részesedést. De
Frame magyarázata ellen azonban méltán felhozható, hogy nem bizton
ságos, rnert nem támasztják alá a források, bár kétségtelen, hogy nem ifl.
egyértelműen definicióellenes.

Dogmatikai megfontolások

Szemügyre kell venni a monogenízmus kérdését a megváltástan vi
szonyáJhanis. Krisztus a szentírásban nemcsak mint velünk azonos ter
mészetű ember (1. Tim. 2, 5) jelenik meg, hanem mint elsőszülött is, aki
nek mi vérszerínt is testvérei vagyunk: "AkiJket ugyanis eleve ismert,
azokat előre arra rendelte, hogy hasonlókká váljanak fia képmásához.
Így lesz az elsőszülött a sok testvér között" (Róm. 8, 29). Hasonlóan ad
ják elő a zsidókhoz írt levél 2, 11, 12, és 17. fejezetei. Dávid családjából
(Róm. 9, 5) és az atyáktól származik vér szerínt (Róm. 9, 5). A már em
lített Zsid, 2, ll. szerint a megszemtelő és a megszenteltek ugyanolyan
eredetből valók. A vers világosan kimondja, hogy Krisztus és a keresz
tények egy és ugyanattól származnak, mint gyermekek, ugyanabból a
húsból és vérből valók. Az "egy" pedig a testi rokonság kihangsúlyozá
sára nem Isten, hanem Adám. Mivel általa függünk össze Krisztussal,
joggal vehetjük birtokunkba dicsősége örökét az Atyánál (Róm. 8, 7 - 29).
Ugyanannak az eredetnek és történetileg terhelt emberi természetnek az
átadása az Újszövetség szamos helyén megtalálható. Róm. 8, 3, Ef. 2, 14,
Ján. 1, 14, Kol. 1, 22, 1~ Tim. 3, 16, 1. Pét. 3, 18 és 4, 1, 1. Ján. 4, 2, 2. Ján.
7, stb. Míndezék a helyek azt mutatják, hogy Krisztus velünk való test
vérisége nem lehet pusztán érzületi, vagy kegyelemközösségi, sem pedig
tisztán azonos emberi természeten alapuló. A szeritpáli teológia magyárá-

. zata szerint a megváltói közösség egysége, az ember üdv- és bűnközös

ségének az egysége nemcsak jogi jellegű, nem is eredetükben elszigetelt
egyedek cselekedeteinek adott találkozása, sőt nem is utólag kikövetkez
tetett általános fogalom, hanem test- és vérközösség. Krisztus akkor lé
pett be ebbe, amilkor asszonytól' származott (Gal. 4, 4), és így lett test
véri közösségben minden emberrel és azok ővele. Ez pedig az emberi
ségnek csak olyan 'testvéri közösségeben lehetséges, ahol egy ős által
mindnyájan vérségi kapcsolatban vagyunk.

A szeritpáli teológia az emberiség egyetlen fájának a fogalmát .sa
játosan mint teológiai fogalmat alkalmazza és ez az uj szövetségi alkal
mazás független a Genezis elbeszélésétől. Még ha csirájában benne is VQn

az ószövetségi tanításban, az Újszövetség az emberi nem egységét mintegy
a "saját felelősségére" nyilvánítja ki. Az üdvtörténeti egység szerint mín-
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den ember azért szolidáris Krísztussal, mert ő velünk egy testvérközös
ségből való. Egy ember tette tönkre az emberiséget és egy ember váltotta
meg: "Egy ember által jött a halál, egy ember által jött a holtak feltáma
dása is. Amint ugyanis Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krísztus
ban rnindnyájan életrekelnak" (1. Kor. 15, 2). A szentpáli tanításon ala
puló teológiai felfogás tehát azért hangoztatja míndnyájunk bűn- és üd
vösségállapotát, mert az összes emberek egy, azaz ádámi eredetű fajkö
zösséget alkotnak.

Mindezek után láthatjuk, hogy a monogenizmus kérdése az eredeti
bűnnel való összefüggésében lett jelentős számunkra. Azért fel kell tenni
a kérdést, mi az a minimum a szentírás, a szenthagyomány, a szentírás
ÉS a tridenti tanítás szenint, amit az eredeti bűnnel kapcsolatban tarta
nunk kell. Van egy általános, minden ember személyes döntését megelőző,
átfogó bűnállapot, ami azonban mégis történeti jelenség, nem pedig az
embernek lényegi állapota. Tehát ember hozta létre és nem magából a
teremtményi jellegből következik. "Amint a bűn egy ember által lépett a
világba és a bűn miatt a halál, így a halál minden emberre átterjedt,
mert mindnyájan bűnbeestek..." (Róm. 5, 12). Az általános bűnállapot

naIk ilyen embertörténeti eredete nélkül a rnanícheízmusnak lenne igaza,
vagyis annaik a felfogásn.aik, amely magában a teremtményi létben látja
a bűn elkerülhetetlenségét.

Végűl is így egyetlen nagy kérdés marad: vajon fenntartható-e ez az
egyetemes, személyt megelőző,mégis történeti bűnállapot,ha az emberiség
eredete nem egy kezdeti egyedben lenne? Mint lá'tiharttuk, a szentínásma
gyarázók tágabb lehetőséget adnak, a dogmatíkusok válasza azonban ál
talában tagadó. A dogmatíkusok szerint a közösségí bűnállapot csak ak
kor foroghat fenn, ha egyetlen közös ösben nyerte történeti alapját. Több
"Adám" dogmatikailag nem indokolható. Az egy Ádám magát az embe
riséget kell, hogy jelentse, és nem pusztán egy valakit a többiek közül.
Az egyetlen őstől való származás - mondják a dogmatikusok - nem
egyszerű történeti eset, hanem átlépi léthelyzetünket: transzcendens tör
ténetiségű. A teológiai megfontolás kívánja azt, hogy elutasítsuk a több
törzsből való származás feltevését, mert ez az áteredő bűn tagadásának
a veszélyével járna együtt. -
HozzAD

Mennél inkább megértelek, annál keményebb vagyok hozzád.
Mennél jobban értékellek, annál türelmetlenebb leszek irántad.
Talán egyre kevésbé értelek?
Mennél hangosabban utasítom vissza réleményed, annál ritkábban szólsz.
Végül talán mindig hallgatni fogsz, s én mindig kiabálok.
S ez így fog tartani örökre. mígnem én is eltávozom.
Magamat ak!lrtam elszabadítani tőled,

s uzza], hogy hallgatni tudsz
eltéphetetlen.ségünk e,.eiét bizonyitottad.

Sohasem leszek szabad reled szemben - még az életem árán sem.

Ungt'áry Rudolf
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