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Miért félünk Darwintól?
200 éve született Charles Darwin (1809–1882)

2009-ben Darwin-évet ünnepel a tudományos világ. 200 éve, 1809-ben az angliai 
Shrewsburyben született Charles Robert Darwin, akit a legszerényebb megfogalmazás 
szerint is a modern biológia atyjának tekinthetünk. 150 éve, 1859-ben jelent meg fő 
műve, A fajok eredete, amelyben elméletét közzétette.

A történet
Charles Darwin orvoscsaládból származott, maga is orvosi tanulmányokat kezdett az edinburghi egye-

temen. Mivel nem bírta a csillapíthatatlan szenvedés látványát, orvosi tanulmányait előbb természetrajzi, 
geológiai stúdiumokra, majd apja kívánsága szerint Cambridge-ben a teológia tanulmányozására cserélte. 
1831-ben korábbi cambridge-i tanárai ajánlották Robert Fitz Roy kapitány fi gyelmébe, aki kutató- és 
beszélgetőtársat keresett maga mellé a Beagle nevű hajóra. Végül apja ellenállását legyőzve részt vehetett 
az expedícióban, hogy a Beagle világ körüli útján természetrajzi megfi gyeléseket végezzen. A hajóút 

elsődleges célja Dél-Amerika partjainak és nyugati szomszédságában fekvő szigeteknek a feltérképezése volt, de az 
utazás öt éve alatt a kutatóhajó megkerülte a Földet, Új-Zéland, Ausztrália és Dél-Afrika érintésével érkezett vissza 
Angliába. Darwin az út során hosszú kirándulásokat tett a szárazföldek belsejébe, megfi gyeléseket végzett, óriási 
leletanyagot gyűjtött, amelynek egy részét előre hazaküldte. Élő fajok hatalmas sokaságát, egymásra hasonlító, ám 
testfelépítésben és életmódban kis különbséget mutató fajok tömegét, kihalt fajok fosszíliáit fi gyelte meg és írta le. 
Korántsem csak botanikai és zoológiai, de paleontológiai, geológiai, meteorológiai, néprajzi, sőt politikai jelensé-
gek is felkeltették érdeklődését. A hajón Charles Lyell geológiai munkáját, a Principles of Geologyt tanulmányozta. 
Mindezekről útinaplójából szerezhetünk tudomást (Darwin 1996).

Ünnepelt geológusként tért haza. Tudományos társaságok tagjává választották, utóbb a tekintélyes Royal 
Societynek is tagja lett. Bár evolúcióelméletének sok eleme megtalálható már útinaplójában is, csak hazatérése 
után, a gyűjtött leletanyag feldolgozása közben nyitotta meg azt a jegyzetfüzetét, amelybe a fajok származására vo-
natkozó kérdéseit, bizonyítékait gyűjtötte, és elméletének első vázlatát 1842-ben leírta. Hosszú éveken át dolgozta 
fel a leletanyagot, kertjében több száz fajjal kísérletezett, tenyésztőket kérdezett ki, kiterjedt levelezést folytatott 
a világ természetkutatóival, közben egyre bővítette a fajok átalakulásáról szóló dolgozatát, azonban habozott kiadni 
azt. A végső lökést tudóstársa, Alfr ed Russell Wallace cikke adta meg. Wallace, aki ismerte Darwin útinaplóját és más 
írásait, és maga is végzett megfi gyeléseket, Darwintól függetlenül lényegében ugyanazt a mechanizmust, a természe-
tes kiválasztást javasolta. Cikkét elküldte Darwinnak, akit megdöbbentett gondolatmenetük hasonlósága. Darwin 
barátai úgy döntöttek, hogy Darwin egy korábbi cikkét és Wallace munkáját közösen publikálják a Linné Társaság 
kiadásában. Ezután Darwin késlekedés nélkül kiadatta A fajok eredetét. Az 1859-es első kiadás 1250 példányát egy 
nap alatt elkapkodták. Az első vázlat elkészültének idejére és a hatalmas tényanyagra tekintettel később maga Wallace 
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is darwinizmusként emlegette a természetes kiválasztódást. A művet a tudós életében hatszor adták ki, Darwin 
minden kiadás előtt javítgatott rajta. Bár elméletét kezdettől viták övezték, korának sok természettudósa elfogadta 
azt. Köztisztelettől övezett tudósként halt meg 1882-ben, a Westminster apátságban temették el Newton mellé. Fő 
műve magyarul 1873-ban jelent meg először a Kir. Magyar Természettudományi Társulat kiadásában (Darwin 
2000; Gribbin 2004, 316–333. o.).

Gondolati előzmények
Az evolúcióelmélet nem a semmiből pattant elő. Miként a legtöbb tudományos elméletre, Darwinéra is igaz, hogy 

a 19. század közepére „megérett rá” a tudományos gondolkodás. „Csupán” egy fáradhatatlan tudósra volt szükség, aki 
hatalmas tényszerű tudással rendelkezett, és hajlamos volt arra, hogy a rendelkezésre álló adathalmazban meglássa 
a törvényszerűségeket.

A faj fogalmát Carl von Linné (1707–1778) svéd botanikus alkotta meg, ő dolgozta ki az élővilág első nagy rend-
szerét. A fajok állandóságát hirdette: „annyi faj van, ahány különböző alak kezdetben teremtetett”. A fajok egymásból 
való kialakulásának elvét vallotta korábban több tudós, először a francia Buff on gróf (1707–1788), majd többek 
között Jean-Baptiste Lamarck (1744–1829) (Lamarck 1986) és a tudós nagyapja, Erasmus Darwin is. Charles 
Darwin művének újszerűsége abban állt, hogy a fajok átalakulásának mechanizmusára tett zseniális javaslatot, 
amelyet számtalan példával támasztott alá, így a fajok átalakulását sejtésből tudományos modell rangjára emelte. 
Rendszerét az élőlények feltételezett leszármazási, rokonsági kapcsolatai alapján állította fel.

Nagy hatással volt rá Th omas Robert Malthus (1766–1834) munkássága is, aki a Tanulmány a népesedés törvényé-
ről című esszéjében kifejtette, hogy az emberi népesség létszáma exponenciálisan növekszik, míg az élelemtermelés 
nem növekedhet ilyen mértékben. A háborúk, járványok, éhínségek okául a túlnépesedést jelölte meg. Darwint ez 
a gondolatmenet ihlette a „létért való küzdelem”, azaz a természetes erőforrásokért való küzdelem gondolatának 
bevezetésére. Ugyanis minden élőlényre igaz, hogy lehetőleg maximális számú utód létrehozására törekszik, és az 
utódok versenyben állnak egymással a természetes erőforrásokért.

Korának nagy geológusa, Charles Lyell (1797–1875) Darwin személyes barátja volt. Az ő könyveit olvasta 
a hajóúton, munkái meghatározóak voltak a számára. Lyell a Föld korát több százmillió évre becsülte, és azt állította, 
hogy ilyen hosszú idő alatt mind a geológiában, mind az élővilágban nagy léptékű változások lehetségesek. A föld-
felszín formáinak kialakulását illetően a korábbi katasztrófaelméletekkel szemben az uniformizmus elvét hirdette, 
vagyis azt, hogy a ma működő felszínformáló erők (a hő, a jég, az eső, a tenger és a szél munkája) alakíthatták a 
földfelszínt a múltban is.

Darwin elméletének lényege
A mű teljes címe A fajok eredete természetes kiválasztás útján (Darwin 2000). A könyv a mai olvasó számára kissé 

terjengős, ám részleteiben is igen szórakoztatató, és hatalmas példatárat vonultat fel. Gondolatmenetének legfőbb 
pontjait a következőkben kísérlem meg vázolni.

A fajokat – Linnével ellentétben – nem tekinti állandónak. A mű gyakori kifejezése a „módosulással való le-
származás”, ami a fajok módosulására utal. Hangsúlyozza, hogy ahogy a fajokon belül változatok jönnek létre, úgy 
jönnek létre a fajok közötti különbségek is. A természetes kiválasztást a nemesítők, tenyésztők kiválasztó tevékeny-
ségéhez hasonlítja. Az ember általi mesterséges kiválasztáshoz hasonlóan a természetben is az öröklötten létrejövő 
változatokból választódnak ki a sikeresebbek, hogy a következő generációra továbbörökítsék tulajdonságaikat. 
Ez a mechanizmus lassú, fi nom változásokon keresztül – és nem nagy ugrásokkal, sem új teremtés útján – vezet 
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új fajokhoz. A Darwin-féle természetes kiválasztás modellje alapjaiban különbözik elődjétől, Lamarckétól, aki azt 
gondolta, hogy az állatok életük során megszerzett előnyös tulajdonságai öröklődnek a következő nemzedékekre.

Az élőlények nagy szaporodási sebessége okozza a létért való küzdelmet. E küzdelmet elég széleskörűen értelmezi, 
egyes fajok esetében tényleges párbajt, másoknál versenyt, esetleg a környezet elemeivel (például a szárazsággal) való 
megküzdést ért rajta.

Elemzi az élőlények földrajzi elterjedésének sajátosságait, a szigetek benépesülését. Tárgyalásmódjának bemutatá-
sára álljon itt egy rövid példa: „Hogy annyi óceáni szigeten teljesen hiányoznak a békák, a varangyok és a gőték, az 
nem írható a fi zikai körülmények számlájára; sőt, valójában inkább úgy tűnik, a szigetek tökéletesen alkalmas helyek 
lennének ezeknek az állatoknak… Ám mivel ezek az állatok és petéik (…) a tengervízben nyomban elpusztulnak, 
ezért a nyílt tengeren való átjutás nagy nehézséget jelent számukra. Ebből megérthetjük, miért nem élnek békák 
a nyílt óceánban fekvő szigeteken. Hogy a külön teremtés elmélete alapján miért ne élnének, azt igen nehéz volna 
megmagyarázni.” (Darwin 2000, 354. o.)

A kihalt fajok maradványait, a nem használt szervek elcsökevényesedését, a funkcióváltó szerveket (amelyek egy 
élőlénycsoportban más funkciót töltenek be, mint őseiknél), a rokon fajok embrionális fejlődését szintén evolúci-
ós bizonyítéknak tekinti, és gazdag példatáron elemzi. Bevezeti a szexuális kiválasztás fogalmát, ami arra utal, hogy 
a szaporodás, így az elterjedés szempontjából nemcsak azok a tulajdonságok lehetnek kedvezőek, amelyek a külső kör-
nyezetben alkalmasak, hanem azok is, amelyek az ellenkező nem számára vonzóak. De említi a fajok átalakulásának vélet-
lenszerű mozzanatait, és leír sok-sok olyan jelenséget, amelyet a 20. században „fedeztek fel újra” az evolúcióbiológusok.

Miről nem ír a könyvben? A fajok eredete nem beszél az evolúcióelmélet legrázósabb témáiról: sem az élet kelet-
kezéséről, sem az ember származásáról. Ez utóbbit külön műben tárgyalja, Az ember származása (1871) címűben.

Az elmélet utóélete a tudományban
Darwin zsenialitása többek között abban áll, hogy bár elméletének kulcsfogalma az öröklődés, modelljét a gene-

tika alapjainak ismerete nélkül alkotta meg. Gregor Mendel Ágoston-rendi szerzetes, brünni apát, aki az öröklődés 
alaptörvényeit a kolostorkertben végzett kísérletei alapján megfogalmazta, kortársa volt Darwinnak. Mendel 
felfedezéseit 1865-ben a Brünni Természettudományi Társaságban adta elő, de sem a közönség nem tulajdonított 
jelentőséget a nem különösebben jó előadó szerzetes tanainak, sem korának tudósai, akiknek a „genetika atyja” 
elküldte tanulmányát.

1900 körül fedezték fel újra Mendelt; több tudós1 egymástól függetlenül kapcsolta össze az 1890-es években meg-
született kromoszómaelméletet Mendel öröklődési törvényeivel. Ekkor alkották meg a gén fogalmát az örökítőanyag 
kisebb egységeinek megnevezésére. Az 1930-as években kezdték alkalmazni a génelméletet populációkra. (Po-
pulációnak a fajok ténylegesen együtt élő szaporodási közösségeit nevezzük.) A populációk genetikájának sta-
tisztikai jellemzése teremtette meg a „modern szintézis” (Huxley 1942). lehetőségét, amely a darwini evolúció-
elméletet genetikai alapon értelmezi. A Darwin által leírt folyamatokat matematikai modellekkel támasztották 
alá, ma pedig számítógépes szimulációval is modellezhetők az evolúciós események. A modern szintézis annyira 
áthatja a mai biológiai gondolkodást, hogy csak nagy nehézségek árán tudjuk összefoglalni a darwini nézeteket 
a genetika fogalmai nélkül.

A populációgenetika ismeretében ma így lehet összefoglalni az evolúcióelmélet lényegét:

1 Carl Correns, Hugo de Vries, Erich von Tschermak Seysenegg.
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A tulajdonságok öröklődését az örökítőanyag (DNS) molekuláinak másolódása biztosítja. Ez a másolódás mindig 
hibákkal történik. A másolódás hibáit mutációknak nevezzük, ezek okozzák az egyedek öröklődő változatait a fajon 
belül. A különböző formák szaporodási sikere nem feltétlenül egyforma, közülük az él hosszabb ideig és hagy több 
utódot, amelyiknek a tulajdonságai jobban illeszkednek a környezet feltételeihez. Ezt nevezzük természetes kivá-
logatódásnak vagy szelekciónak. Azt, hogy mely tulajdonságú egyedek a rátermettebbek, csak adott környezetben 
tudjuk értelmezni. Ha például az éghajlat szárazabbá válik, kipusztulnak a vízigényesebb formák, és a szárazságked-
velők válnak gyakoribbá, lehűléskor pedig a hidegkedvelők terjednek el. A mutációk hátterén megvalósuló szelekció 
adaptációs (alkalmazkodási) változást okoz a populációban. Ezenkívül nem adaptív, „véletlenszerű” változások is 
befolyásolják a populációk genetikai összetételét. Például addig elszigetelt populációk keverednek – ezt remekül 
meg lehet fi gyelni az ember legújabbkori történetében: a közlekedés fejlődésével visszafordulni látszik a nagyrasszok 
korábbi elkülönülése. Vagy egy élőlénycsoport tagjai egy addig lakatlan szigetre vetődnek, ahol az új populáció 
tulajdonságait meghatározza, hogy épp milyen genetikai állományú egyedek vettek részt az expedícióban.

A populáció genetikai összetételének megváltozását nevezzük mikroevolúciónak, míg a fajok elkülönülését 
makroevolúciónak. De hogyan vezetnek a genetikai összetétel kis változásai új fajok keletkezéséhez? Ehhez ismer-
nünk kell a faj defi nícióját. Általában (a bosszantó kivételektől eltekintve) az élőlények azon csoportját tekintjük 
egy fajba tartozónak, amelyek egymás között szaporodva termékeny utódokat hozhatnak létre. Egy faj populációi 
rendszerint nem egy lépésben különülnek el két másik fajjá. A két populáció előbb valahogyan elszigetelődik 
egymástól. Ez az izoláció legtöbbször földrajzi: például egy vízmosás vagy más fi zikai akadály választja el őket. 
A földrajzin kívül más elszigetelő tényezők is ismertek, különbözhet például növényeknél a virágzás, állatoknál a 
téli álomból ébredés ideje, vagy változás állhat be az udvarlási szertartásban. Előfordul, hogy anatómiai okok miatt 
nem keveredik egymással például a pekingi palotapincsi és a bernáthegyi – ezek a kutyafajták ugyanis egy fajhoz 
tartoznak, lombikbébijük még lehetne… Ha hosszabb időn át így vagy úgy elszigetelve élnek, egy idő után olyan 
mértékű genetikai különbség alakul ki a populációk között, hogy találkozván sem tudnak többé életképes és szapo-
rodóképes utódokat létrehozni, azaz két fajjá különültek.

Gyakran felmerül a kérdés, hogy napjainkban miért nem fi gyelhetünk meg fajkeletkezéseket. Erre az egyik lehet-
séges válasz az, hogy ezek a folyamatok generációk sokaságán mennek végbe, azaz lassúak az emberi megfi gyelés 
léptékéhez képest. A másik válasz azonban az, hogy ma is észlelhető fajkeletkezés. Ennek gyönyörű példáját képezik 
a gyűrűfajok. Skandináviában él az ezüstsirály. Innen indulva és a földgolyón körbeutazva ennek a fajnak különböző 
változatait ismerik, ezek a szomszédos változatok egymással mindenütt kereszteződni képesek. Végül Skandináviába 
visszaérkezve a kör végén a heringsirályt találjuk, amely az ezüstsirállyal nem keresztezhető, attól jól elkülönülő faj.

Darwin elméletének jelentősége azonban korántsem maradt a genetikusok és populációbiológusok ügye. Az el-
méletet a természettudósok nagyon hamar elismerték, és a 20. századtól a biológia minden ágának magyarázó elvévé 
vált. Nemcsak a fajok származását, de az élőlények anatómiáját, élettanát, biokémiáját, az ökológiát, sőt az állatok 
viselkedését is az evolúcióelmélet keretein belül értelmezik a biológusok. Hétköznapibban fogalmazva, ha valaki 
„túlél” két szemesztert valamelyik tudományegyetem biológia szakán, és kétségei merülnek fel az evolúcióelmélettel 
kapcsolatban, az egyáltalán nem fi gyelt oda.
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Gyakori félreértések
Vegyünk szemügyre néhány közkeletű téves elképzelést! 

Az evolúció mindenkor a bonyolultabb, összetettebb formák felé halad
Az evolúció szó eredetileg papirusztekercsek kigöngyölését jelentette, aminek folyamán kibontakozott a szöveg. 

Szó szerint „fejlődés”-nek szokták fordítani, és ebből származnak a bajok. Valóban feltételezzük, hogy az élet törté-
nete során kezdetben sokkal egyszerűbb szervezetek jöttek létre, előbb baktériumszerű, majd sokkal bonyolultabb 
egysejtűek, később többsejtűek, de hiba a folyamatot töretlen, mindig a komplexitás irányába való lépések soraként 
értelmezni. Az élőlény túlélését nem az befolyásolta, hogy bonyolultabb-e, mint elődei, hanem hogy képes-e környe-
zetében jól megélni. Ennek szellemében számon tartunk olyan csoportokat, amelyek összetettebb ősöktől származnak.

A hiányzó láncszemek
Az evolúcióelmélettől idegenkedők szeretik emlegetni a hiányzó láncszem(ek)et. Egy Nagy Leletet, amely min-

dent bizonyítana, de – sajnos vagy lám-lám – nincs meg. Valójában rengeteg átmeneti formát találunk az élők és 
a fosszíliák között is. Előfordul, hogy egy-egy lelet módosítja addigi leszármazási elképzeléseink egy-egy konkrét 
körét, de az elméletet magát nem. Leletek milliói illeszkednek a modellbe.

A „létért való küzdelem” velejéig önző lényeknek állítja be az élőlényeket, köztük az embert
Első hallásra az önzetlenség vagy bármilyen együttműködés gondolata megmagyarázhatatlannak tűnik a „létért 

való küzdelemben”. De ez a küzdelem a legtöbb esetben nem valós harcot, hanem különböző versenystratégiákat 
jelent, amelyek között bőven előfordulnak kooperáción alapulók is.

Az ember önzésének vagy önzetlenségének elemzése további kérdéseket is felvet.
Bár a darwinizmus egyik legfelkavaróbb állítása, hogy az embert az állatvilágtól származtatja, nagy hiba az 

emberi viselkedés minden elemét a biológiai örökségre redukálni. Ezt a hibát számos szociobiológus (Barash 
1980) elkövette, amikor az ember szinte teljes viselkedését evolúciós stratégiákkal próbálta leírni. Azonban ez 
a redukcionizmus korántsem jellemző a biológustársadalom egészére.

Az evolúciókutatás ma
Érdemes megismerkednünk néhány nyitott kérdéssel, amelyekkel ma az evolúcióbiológia foglalkozik.

A szelekció egységei
Richard Dawkins nevét Az önző gén című könyve tette ismertté (Dawkins 1984). Ebben a műben Dawkins számos 

példán bemutatja, hogy a túlélésért folyatott versenyben nemcsak az egyedeket, hanem az egy-egy tulajdonság örökí-
téséért felelős géneket is tekinthetjük önálló versenyzőknek. Az önző gén elmélete nagyszerű gondolati kaland, sok 
biológiai jelenségre működő modellt nyújt, azonban a génszelekciós elmélet semmiképpen nem tekinthető egyetlen 
magyarázó elvnek a biológia összetettebb (sejtek, szervezetek és életközösségek) szerveződési szintjeinek evolúciójára.

Darwin az egyedeket tekintette a szelekció egységeinek. Léteznek azonban olyan kutatók, akik egyed feletti szer-
veződéseket, például populációkat tekintenek evolúciós alanynak. Megfi gyelhető, hogy állatok együtt élő kisebb 
csoportjai összefognak egy másik csoport ellenében, együtt keresik élelmüket, védik területüket, nevelik utódaikat. 
Mégis, ha úgy gondolkodunk, hogy ezek a populációk versengnek egymással, és közülük a rátermettebb fog jobban 
elszaporodni, érdekes csapdához érkezünk. Mert feltételezésünk mindaddig megáll a lábán, amíg valamelyik po-
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puláció egyede fel nem adja az együttműködést a többiekkel, és dezertőrstratégiát követve nem kezdi kihasználni 
saját csoportjának tagjait. Beláthatjuk, de meg is fi gyelhetjük a természetben, hogy ilyen dezertőrök előbb-utóbb 
minden csoportban felbukkannak. És ekkor csoportszelekciós modellünket visszavezettük az egyedek közti sze-
lekció elvére. Mégis, bizonyos esetekben helytállónak tűnik a csoportok közötti versenyben gondolkodni. Érdekes, 
hogy éppen az emberi faj evolúciójában tulajdonítanak nagy jelentőséget csoportszelekciós mechanizmusoknak. 
A kis (maximum 200 fős) csoportokon belül kulcsszerepe lehetett az együttműködésnek, és végül is az a csoport 
volt sikeresebb, amelyiknek a tagjai ügyesebben kommunikáltak egymással (Csányi 1999). A beszédfejlődésnek 
jelentős hajtóereje lehetett az embercsoportok közötti verseny. Ennek az örökségnek „köszönhető” az az általános 
emberi hajlam, hogy szívesen képzünk csoportokat, de sajnos az a hajlandóságunk is, hogy képesek vagyunk szinte 
bármilyen (foglalkozás, lakóhely, bőrszín, iskolai osztály, felekezet, politikai szimpátia stb. alapján szerveződött) 
csoport tagjaiként könyörtelen versenybe, sőt ádáz küzdelembe kezdeni a „másikakkal”. 

A nem adaptív változások szerepe, jelentősége
Láttuk, hogy a fajok átalakulását adaptív és véletlenszerű (azaz nem adaptív) okokra vezethetjük vissza. A darwini 

elmélet alapfogalma az alkalmazkodás, mégis sok esetben véletlen események is befolyásolják az evolúció menetét. 
A genetikai kutatások megmutatták azt is, hogy a mutációk egy része közömbös a környezet szempontjából, azaz a 
mutáns egyedek sem rosszabbul, sem jobban nem alkalmazkodnak, mint elődeik. Az evolúciós modellalkotásnak 
izgalmas terepe, hogy mekkora szerepük van a véletlenül rögzült változásoknak az adaptívakhoz képest.

Az együttműködés hajtóereje2

Minden elsőéves biológushallgató tudja, hogy a létért való küzdelem egyáltalán nem jelent minden esetben 
konkrét harcot vagy akár kifejezett szembenállást. Gyakori, hogy két populáció többé-kevésbé tartós kooperáció-
val valósít meg sikeres túlélési és szaporodási stratégiát. Ezt az akár üzleti nyelven is leírható kölcsönösen hasznos 
együttműködést, a szimbiózist valósítják meg a gyökérkapcsolt gombák, amelyek a víz felszívását teszik hatékonyabbá 
gazdafajuk számára, cserében a testük építéséhez nélkülözhetetlen szerves anyagért. Vagy az ember, aki tápanyaggal 
látja el a vastagbelében élő cellulózbontó baktériumokat, és cserébe életfontosságú vitaminokat kap. Extrém példája 
a szimbiózisnak a minden egyes sejtünkben jelen lévő, mitokondriumnak nevezett sejtszervecske, amely nélkül 
nincsen sejtlégzés, azaz oxigént hasznosító élet. Mai ismereteink szerint ez a sejtszervecske az élet történetének 
hajnalán önálló egysejtű lény lehetett, amelyet egy másik éhes egysejtű bekebelezett, de elmulasztott megemészteni. 
Az együttműködés első látásra ellentmond a klasszikus darwini modellnek. Beilleszthető az elméletbe, de érdekes 
kérdése az evolúcióról való gondolkodásnak, hogy milyen hajtóerő mentén, hogyan alakulnak ki ezek a szimbiózisok.

A DNS vizsgálata
A DNS szekvenálása, azaz információt hordozó építőkövei sorrendjének meghatározása nemcsak az alapkutatásban 

és az orvostudományban ígér áttörést, hanem az evolúciókutatásnak is hasznos segédeszköze. Korábban két faj rokon-
ságának vizsgálatakor a tudósok a szerveket és a fehérjemolekulákat hasonlítgatták össze. Ezek a különbségek mind 
a DNS változásaira vezethetők vissza, ezért nagyon ígéretesek a DNS közvetlen vizsgálatára vonatkozó új eljárások.

2 Margulis 2000.
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Idegen bolygók kutatása
Sokat várnak a biológusok a Naprendszer távolabbi bolygóinak vizsgálatától. Megvannak-e vagy megvoltak-e 

másutt is az élet feltételei? Találnak-e életnyomokat más bolygókon? Ezek az adatok előrevihetik a földi életről 
való gondolkodást.

A darwini evolúcióelmélet keresztény fogadtatása
Darwin maga is megsejtette, hogy elmélete világképformáló hatású, és összeütközésbe fog kerülni a Biblia teremtés-

történeteinek szó szerinti értelmezésével. A hatás nem maradt el. Míg a természettudósok hamarosan széles körben 
elfogadták az elméletet, és annak alapján művelték tovább tudományukat, a teológusok közül sokan megrettentek 
az életről való gondolkodás nyilvánvalóan új kereteitől.

Közismert a 20. század elejéről a daytoni „majomper”, amelyben az amerikai egyesült államokbeli Dayton város 
egyik középiskolai tanárát hurcolták meg, amiért a Biblia tanításával „ellentétes” darwini tanokat oktatott az ember 
származásáról. Bizonyos értelmezések szerint a per célja a városka nevének híressé tétele volt – ez sikerült. Ma is 
jobbára az amerikai kontinensről indulnak azok a vehemenciájukból százötven éve nem sokat veszítő mozgalmak, 
amelyek az evolúciós elméletet legalábbis hibásnak, ha nem egyenesen sátáninak és a kereszténység számára elfo-
gadhatatlannak tartják.

A darwinizmus és a neodarwinizmus legforróbb pontjai a keresztény szerzők számára az élet keletkezése, a fajok 
egymásból való kialakulása és az ember származása. Ezek közül a fajok kialakulása azoknak a bibliaértelmezésével 
nem fér össze, akik az összes élőlény egyenkénti teremtését vallják, a bibliai teremtéstörténetet Isten egyszeri, meg-
ismételhetetlen cselekedeteként értelmezik. Az embernek az állatvilágból való származtatása az ember istenképű-
ségével látszik konfl iktusban állni. Az élet keletkezése szervetlen anyagokból akár földi körülmények között, akár 
más bolygón (e kettő között nincs elvi különbség) azoknak is fejtörést okoz, akik elfogadják a fajok átalakulását, de 
a teljes földi élet keletkezését közvetlen isteni beavatkozással szeretnék magyarázni.

Darwin nem volt istentagadó. Így fejezi be A fajok eredete című művét: „Felemelő elképzelés ez, amely szerint 
a Teremtő az életet a maga különféle erőivel együtt eredetileg csupán néhány vagy egyetlen formába lehelte bele, 
és mialatt a bolygónk a gravitáció megmásíthatatlan törvényét követve keringett körbe-körbe, ebből az egyszerű 
kezdetből kiindulva végtelenül sokféle, csodálatos és gyönyörű forma bontakozott ki – és teszi ma is.” (Darwin 
2000, 431. o.)

A magyar fül azonnal hallja e gondolatot Madách megfogalmazásában: „Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép 
forog, az alkotó pihen.”3 A mondatokban deista világkép tükröződik, amely szerint Isten megteremtette a világot a 
természet csodálatos törvényeivel, ezután a világ további isteni beavatkozás nélkül működik. Ennek a világképnek 
egyik jelentős képviselője volt William Paley, az ő Natural Th eology (Természeti teológia, 1802) című könyvét Darwin 
is olvasta. Paley Newton világképétől ihletve a világot egy órához hasonlítja, amelynek a léte egy azt megalkotó és 
elindító órásmesterre utal. A világ – miként az óra – csodálatos rendezettséget mutat, ez a rend a tervezőt dicséri.

Az egyházak kezdeti heves és későbbi látens ellenállása a 20. század második felére csitult, az anglikán egyház 
utólag „bocsánatot kért” Darwintól műveinek félreértelmezése miatt, a római katolikus egyház képviselői is tettek 
és tesznek megengedőbb kijelentéseket. Ugyanebben az időben azonban Amerikában felerősödtek az evolúciót 
tagadó protestáns mozgalmak; ezek hatása Magyarországra is érezhetően begyűrűzik.

3 Madách Imre: Az ember tragédiája. Első szín.
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Az evolúcióelmélet és a keresztény hit kapcsolatáról és általában a természettudományok és a hit kapcsolatáról 
számos tudományfi lozófi ai és teológiai munka született. (Más vallások is foglalkoznak ezzel a témával, de mivel 
a darwinizmus születési helyén, Európában a kereszténység honos, leginkább a keresztény szerzőket izgatta a téma. 
Minket is ez érdekel, most csak ezzel foglalkozunk.) Ezek az írások megegyeznek abban, hogy mivel mind a ke-
reszténységnek, mind az evolúcióbiológiának komoly mondanivalója van a földi élettel, az ember helyével kapcso-
latban, a két megközelítés kapcsolata nem söpörhető a szőnyeg alá. Egyes megközelítések keresik, mások kerülik 
a konfl iktusokat.

A kreacionizmus mozgalma lényegében folyamatosan él a Darwin előtti időktől fogva, a 20. században az amerikai 
protestáns egyházakban erősödött fel. A bibliai teremtéstörténeteket szó szerinti tudósításként fogadják el, ezért 
tagadják a fajok átalakulását, minden egyes faj külön-külön teremtése mellett törnek lándzsát. A mozgalom sokféle 
nézetrendszert ötvöz, leggyakrabban a Föld fi atal (kb. 6000 éves) korát vallják, a fosszíliák keletkezését az özönvíz-
zel hozzák kapcsolatba. Nemcsak a biológiai evolúciót, de a geológia és a paleontológia módszereit és eredményeit 
is elvetik. Különös hévvel támadják a tudományos körökben általánosan használt radiometriás kormeghatározás 
módszerét. Ezzel a gondolatrendszerrel az akár minimális természettudományos tájékozottsággal is rendelkező em-
ber már nem tud mit kezdeni. A hátterében nyilvánvaló bibliaértelmezési kérdés áll: azok számára válik fontossá a 
kreacionista gondolkodás, akik a Biblia összes könyvét szó szerint próbálják értelmezni, függetlenül azok műfajától.

Az intelligens tervezettség elmélete (Intelligent Design, ID) a 20. század végén született Amerikában. Egyik fő 
egyénisége William Dembski,4 vezető intézményük a Discovery Intstitute. Magukat nem tartják kreacionistáknak. 
Alapgondolatuk, amelyet a mozgalom neve is tükröz, Paley órahasonlatán alapszik. Véleményük szerint az élővilág 
összetett szépsége értelmes tervezőre utal. Alapfogalmuk az „egyszerűsíthetetlen komplexitás”, amely kétli, hogy 
bonyolult biológiai rendszerek egyszerűbbekből fokozatosan alakulhattak ki. Erre bizonyítéknak hagyományosan a 
Paley által is használt példát, az emberi szemet hozták, újabban sejttani (baktériumok ostora) és biokémiai (fehérje-
molekulák, véralvadás) példákkal élnek. Ezeknek a molekuláknak, szerveknek a kialakulására a biológusok korrekt 
magyarázatokkal rendelkeznek. Az ID követői engedményeket tesznek: nem vitatják a Föld korát, nem tagadják a 
mikroevolúciós folyamatok létezését, de a fajok keletkezését és kihalását leíró makroevolúciót igen. Álláspontjuk 
kétségkívül inkább kompromisszumkész, mint a kreacionistáké, a természettudományos képzettségű olvasó azonban 
fájdalommal állapíthatja meg, hogy megengedhetetlenül sokat áldoznak fel a biológia eredményeiből a betű szerinti 
szentírás-értelmezés kedvéért. Az Amerikai Egyesült Államok több tagállamában óriási vitákat indítottak a közoktatás 
körül, egyes államokban az evolúcióelmélet mellett vagy helyett az intelligens tervezést tanítják. Magyarországon 
az Értelmes Tervezettség Munkacsoport képviseli az intelligens tervezés iskoláját.

Hit és evolúció harcának nagy vétkesei vannak a biológusok oldalán is, köztük talán a legismertebb a már említett 
Richard Dawkins. Míg korai műve, Az önző gén briliáns biológiai eszmefuttatás, Dawkins későbbi írásaiban vallá-
sos buzgalommal támadta a kereszténységet, az evolúciótanból kiindulva ateista világképet épített fel (Dawkins 
1994; 2007; McGrath 2008). William Paley órahasonlatát felhasználva azt állítja, hogy az órásmester, aki a 
pontos óraszerkezetet alkotta, teljesen vak. A vak órásmester maga a természetes kiválasztás céltalan folyamata. 
Szerinte az evolúció modellje logikusan elvezet az istentagadáshoz, az „istenhipotézist” szükségtelennek tartja 
a világ magyarázatához. Dawkins harcos – és az evolúcióelméletből egyáltalán nem szükségszerűen következő – 
ateizmusa sokat ártott a kereszténység és a természettudomány párbeszédének.

4 A védikus tudományok kutatóközpontjának honlapja (http://kutatokozpont.hu/~111), 2009. augusztus 23-i állapot.
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Keresztény körökben divatos szerző Teilhard de Chardin (1881–1955) francia jezsuita szerzetes, paleontológus. 
Őslénytani ismeretei alapján a fajok átalakulásának folyamatáról sokat tudott, műveiben a kapcsolópontot keres-
te hite és természettudományos ismeretei között (Teilhard de Chardin 1980). Az evolúciót egy végcél felé 
tartó folyamatként írta le. Az omegapont, az evolúció célja az Istennel való egyesülés. Chardin nagy erénye, hogy 
a megbékélést kereste, ám esszéivel mindkét tábor erős kritikáját sikerült kiváltania. A biológusok az evolúcióelmélet 
teljes félreértésével vádolták, hiszen ez a folyamat a modell lényege szerint nem célvezérelt, míg jezsuita felettesei is 
gyanakodva tekintettek munkásságára, életében nem is jelenhettek meg művei.

Több, természettudományban és teológiában is otthonos szerző felhívja a fi gyelmet arra, hogy semmiképpen 
nem szabad a „fehér foltok Istenének” elképzelésébe esnünk. Azaz nagy hibát követünk el, ha a tudomány által 
pillanatnyilag megmagyarázatlan jelenségeket tulajdonítjuk Isten művének. Ezzel ugyanis azt kockáztatjuk, hogy ha 
a tudomány mégis magyarázatot talál a nyitott kérdésre, hitünk alól kicsúszik a szőnyeg. Istent nem a hiányokban, 
hanem a világ rendjében és szépségében kell keresnünk.5

Számomra azok a gondolkodók a legelfogadhatóbbak, akik rámutatnak, hogy a természettudomány és a teológia 
ugyanazt a valóságot más célból, más eszközökkel vizsgálja.6 A természettudományos vizsgálat a világ, ezen belül az 
élővilág változásának történéseit és jelenbeli sokféleségét vizsgálja. Modelljét igyekszik a talált leletekkel, adatokkal 
összhangba hozni. „Hogyan változott az élővilág?” – erre a kérdésre keresi a választ. Ez a válasz egyre fi nomabb, 
egyre részletesebb, de határai örökre megmaradnak. Sem istenbizonyítékot, sem az istennélküliség bizonyítékát nem 
várhatjuk a természettudományoktól, ezen belül a biológiától. A „Miért jött létre a világ?”, „Hol az ember helye a 
világban?” kérdésekre a teológia kísérel meg válaszokat fogalmazni. Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása szem-
pontjából közömbös, hogy egy faj melyik másikból éppen mikor alakult ki, vagy hogy melyik kontinensen találták 
meg a Homo sapiens maradványait.

Mindkét terület művelői nagy hibákat követnek el, ha saját eszközeikkel a másik kérdést kívánják megválaszolni. 
Ezek a határsértések meddő vitákat, háborúkat, boszorkányüldözést gerjesztenek, a kérdések pontosabb megválaszo-
lása azonban nem várható tőlük. Az egyes dolgokról való komplementer gondolkodás nem ismeretlen a kvantum-
fi zika 20. század eleji megszületése óta. Az elektron bizonyos vizsgálatokban részecskeként, másokban hullámként 
viselkedik – tudja minden gimnazista. Hasonlóan férhet meg egy keresztény ember fejében az evolúcióbiológiai 
tudás és mellette a hit, hogy világunk rendjével, csodálatos természeti törvényeivel és benne az emberrel a Teremtő 
Istenhez tartozik.

Összefoglalás
Darwint kétségkívül a biológia és a szellemtörténet legnagyobbjai között tartjuk számon. Az evolúcióelmélet 

jelentőségét az élettudományokban ahhoz a forradalomhoz mérhetjük, amelyet Kopernikusz, Kepler, Galilei és 
Newton munkássága jelentett az élettelen természet törvényeinek leírásában, a fi zikai világkép megváltoztatásában. 
A biológia tudománya Darwin óta rengeteget tett hozzá a modellhez, de az eltelt százötven év alatt ennek keretein 
belül fejlődött. Egyházi iskolában tanító biológiatanárként nagyon fájdalmasan érint, hogy egyházunkban is sokan 
vannak, akik Darwin munkásságát és az arra épülő tudományos modellt a keresztény hittel összeegyeztethetetlen-
nek tartják. Reménykedem benne, hogy az elmélet megismertetése, biológia és teológia párbeszéde segíthet, hogy 

5 Charles Coulson (1910–1974) in McGrath 2003, 284–286. o.
6 Teológusok a kezdetekről. Lelkipásztor, 2005/3. 94–96. o. Szűcs Ferenc gondolatai.
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hitünk és természettudományos műveltségünk ne kerüljön konfl iktusba egymással, merjük a világot tudományos 
eszközökkel magyarázni és egyúttal Isten csodálatos világának vallani.
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Kézdy Edit biológia–kémia szakos középiskolai tanár, az ELTE-n végzett. 1989 óta tanít, előbb 
a Fasorban, majd a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban, ahol 2005 óta az igazgatói 
teendőket is ellátja. Okleveles kántor, a kelenföldi gyülekezet tagja.




