
egyhangúsága és fokozott nehézsége idézték elő. Ezért van az, hog,r a
középsö jégkorszak neandervölgyi embere közelebb áll a homo sepiéns
hez, mint az utolsó jéqkorszaké. Azonkívül pontosan megállapítható az
is, hogya neandervölgyi emberrel ,egykorú keleti emberek kevésbbé el
durvultak. mint il nyuqatíak, amiből azt a. következtetést lehet levonni.
hogy mínél mcsszebb kellett vonulnia az ősemberek feltételezett öshazá
jától, Keletről, mennél ismeretlenebb és számára éppen ezért nehezeb
ben művelhetö területre kényszerült, annál jobban eldurvult.

De ezek az eldurvult, "állat1as" formát mutató emberek is teljes
értékű, kultúrát teremtő emberek voltak, s külsejük spzcíális jellege nem
egy fejlődési· folyamatnak első, hanem ellenkezően, egy visszafejlődési

folyamat utolsó állomása. A mai ember a palaentoloqia szerint nem a
jávai vagy neandervölqyí ember újból való kífínomodásából alakult ki,
hanem ezek a típusok kihaltak, sa holocean korban jön Keletről egy
újabb népvándorlás Európába, s Indián keresztül Afrikába, s ezek az
emberek a mai európai és egyéb emberfajok ősei.

Négy tudományág: ethnoloqía, östörténelem, biologia és palaeonto
logia kutatási eredményét ismertettük az ember származásával kapcsolat
ban. Végeredményben leszúrhetjük a következtetést: az ember, a teljes.
testtel és lélekkel megáldott ember nem szárrnazhatík az állatvíláqból. Az
ember testi származására vonatkozólag a kinyilatkoztatás semmi döntöt,
véglegeset nem rnond, így a Szentírásból nem lehet érvelni sem az állati
leszármazás rnellett, sem ellene. A tudomány mindeddig semmi -bíztosat
és véqleqeszt nem tudott felhozni az állati származás mellett: s a fejlő

déselméletellen felhozott tudományos érvek, legalább annyit érnek és
nyomnak a latban, mint a mellette szólök. A kérdés tehát nyílt és el
döntetlen. Lesz-e ídö, amikor a tudomány erre a problémára megfelel
het, azt ma nem tudhat juk. Egy azonban bízonyo i: a vallásnak és az
Egyháznak nincs mit félnie a tudomány felfedezéseitől és ered
ményeitől. Akármit is hoz a jövő Iejlödése, örök igazság marad Szent
Pál tanítása, melyet a legtekintélyesebb akkori gyülekezet előtt mondott
el Athénben: "Az Isten, aki alkotta a világot s benne mindent ... Az ó
műve, hogy .az egytől származó egész emberi nem lakja az eqész föld
színét; megszabta ittlakásuknak meghatározott idejét és határait, hogy
keressék az Istent ... habár nincs mcssze ,egyikünktől sem: mert őbenne

élünk, mozgunk és vagyunk!" (Ap. Csel. 17, 24-28.)

AZ ÉN IMÁM
Az én imám nem boldog bírás:
Zárt kapuk alatt heves sírás.

Nem édes szíven hallgatódzás:
Vak, imbolygó tapogatódzás.

Nem hallelujáS meqtalálás:
Mezítlábas Canossa-járás,

Hívom, keresem, bár nem értem,
S egyszer az Qr majd lenyúl értem.
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