
Bognár Andras és Scharpf Egon

A POLIGENIZMUS TEOLÓGIAI LEHETŐSÉGÉRŐL

Kőztudomású, hogy poligenizmusnak azt a tudományos véleményt
nevezzük, amely szeránt az 'emberiség nem egyetlen emberpártól, Adám
tól és Evától, származik, hanem több őse van. Osembertaní leletek sza
porodtával egyre többet foglalkoznak ezzel a kérdéssel természettudósok
mellett teológusok is. Külföldön már terjedelmes irodalom is kelétke
zetrkörülötte.'

Teológiai oldalról közelitjük meg mi is ezt a kényesnek tűnő prob
lémát: megkíséreljük kimutatni, hogya poligenizmus elmélete, mint eset
leges vélemény (opinio coniecturalis), nem áll ellentétben a katolíkus ta
nítással, sem a Szentírással, sem az egyházi tanítóhivatal dogmatikai dön
téseivel. A kinyilatkoztatás fényében foglalkozunk a poligenizmussal, a
természettudományos részletkérdéseket figyelmen kívül hagyjuk. (így
például nem vizsgáljuk, hogy az esetleges "több őstől való származás"
egy törzsű, vagy több törzsű-e.)

Sem a monnogenízmust, sem a polígenízmust nem igazolta mindmáig
végérvényesen a természettudomány, a teológia sem építheti rendszerébe
véglegesen egyiket sem. Mint lehetőséggel azonban mindkettővel szá
molnia kell. Sőt szavát is kell hallatnia ebben a problémakörben. hi
szen olyasmiről van szó, ami a hittudomány egyik lényeges tárgyát, az
embert érinti.

Hangsúlyosan előrebocsátjuk, hogy csupán egy teológiai "elmélet"
lehetőségét vetjük fel írásunkban.

Az 1950-ben megjelent Humani generiskezdetűenciklikában az egyházi
tanítóhivatal kifejezetten is kitér a poligenizmus problémájára: "Cum vero
de alia coniecturali opinione agitur, videlicet de polygenisme quem vocant,
tum Ecclesiae filii eiusmodi libertate minime fruuntur. Non enim chris
ti fideles eam sententiam ampleotí possunt, quam qui retinent asseverant
vel post Adam ihisce in terris veres hornines exstitisse, qui non ab eodem
prouti omnium protoparente, naturali generatione originern duxerint,
vel Adam significare multitudinem quandarn protoparentum; cum ne
quaquam appareat quomodo huíusmodí sententia componi queat cum iis
quae fontes revelatae veritatis et acta Magisterit Ecclesiae proponunt de
peccato originali, quod procedit ex peccato vere commisso ab una Adamo,
quodque generatione in omnes transfusum, inest unicuique proprium."
Magyar fordításai j.Midőn pedíg a második? esetleges véleményről esik
szó, amelyet polígenízmusnak neveznek, az egyház fiai kevésbé élhetnek
ugyanilyen szabadsággal. A keresztény hívek ugyanis nem fogadhat ják
el azt a véleményt, amelynek képviselői azt tartják, hogy Adám után
is léteztek itt a földön igazi emberek, akik nem tőle, mindenekősszülőjétől

természetes nemzés útján veszik eredetüket, vagy hogy Adám az ősszülők

valamiféle sokaságát jelenti; mert egyáltalán nem világos, hogyan egyez
tethető össze az ilyen vélemény azzal, amit az igazság kinyilatkoztatott

ll. A Vigilia hasábjain. Tamás György ismételten írt róla: 1964. 3. és 12. szám; 1965.
12. szám. A külföLdi irodalomból: H. Lennérz S. J.: "Qu1d theolego ceasendum de po
ly,genJsmo?" Gregnrianum 1948. 343. skk. - P. E.. Ceuppens O. P.: "Le polY'gerusme et
la BibLe." Angelicum. 1947. 20--32.

'2. Az elözö bekezdésben ae: "egyik" véleményről, az evolücíonízmusrö; van szö,
melyet ,kJellő óva,tosság,g,ail szabadon el ilehet :roga,cIni.
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forrásai és az egyházi tanítóhivatal határozatai az eredeti bűnről elénk
adnak. Az (eredeti bűn) az egy Ádám valóban elkövetett bűnéből szár
mazik, nemzés útján átszáll mindenkire és mindenkinek a sajátja is."

A latin szövegben is kiemelt cum kötőszó itt nyilvánvalóan oksági
összefüggést jelöl: a keresztény hívek azért nem fogadhatják el ezt a
véleményt, mert az nem látszik összeegyeztethetőnekaz eredeti bűn ta
nával. (Következtethetünk tehát arra, hogy ha a poligenizmus az eredeti
bűn tanával összeegyeztethető,a teológus és a hívő ezt is tarthatja "óva
tos szabadsággal'") A poligenizmus belső tartalmának kifejtése az en
ciklikában érthetően vázlatos (ez az idézet első fele), hiszen nem az
egyházi tanítóhivatal feladata egy tudományos elmélet taglalása. Csak
annyit mond az egyház, amennyit célja, az eredeti bűn dogmájának fenn
tartása érdekében feltétlenül fontosnak vél.

*
A teológusok zöme a Humani generis megjelenése előtt is már óvást

emelt a poligenizmus elmélete ellen. Óvásuk okát - éppúgy, mint az
enciklik.a állásfoglalásának alapját - az eredeti bűnre, annak mivoltára
és átszármaztatásának módjára vonatkozó hittételekben jelölték meg.

Minden ember azért születik az eredeti bűnben, mert Ádámtól és
Évától, az első emberpártól származik, mégpedig természetes nemzés út
ján (per naturalern generationem). Hittétel az is, hogy az eredeti bűn ter
mészetes nemzés útján száll át az utódokra. A tridenti zsinat tanítása sze
rint, " ... az emberek nem születnének a bűn állapotában, ha nem Ádám
magvából szaporodva születnének." XI. Pius a Casti connubii körlpvélben
azt írja: "... az élet természetes nemzésének az útja a halál útja, ame
lyen az eredeti bűn átszáll az utodra ..."

Szent Pál szorint, "a bűn egy ember által jött be a világba és a bűn

miatt a halál ..." (Róm. 5, 12). Azért vagyunk tehát bűnösök, mert va
lalamiképpen mindannyian Ádámmal vagyunk kapcsolatban. Ezt az Ádám
hoz való kapcsolódast azonban aligha gondolhatjuk cl másképpen, mint
a természetes nemzés útján: Ádám tehát minden ember ősatyja. Az ál
talános eredeti bűn' tette szükségessé az általános megváltást. Isten
". .. tulajdon fiát sem kirnólte, hanem odaadta értünk, mindnyájun
kért ..." (Róm. 8, 32).

Krisztus megváltói művét a szentírás többször is párhuzamba állítja
Ádám tevékenységével: "Egy ember által jött a halál, egy ember által
jön a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindnyájan meg
halnak, úgy Krisztusban mindnyájan életre kelnek" (1. Kor. 15, 21-22).
"Adám az első ember élő lénnyé lett, az utolsó Ádám pedig éltető lé
lekké" (1. Kor. 15, 45). Krisztusnak "minden tekintetben hasonlóvá kel
lett lennie testvéreihez, hogy ... kiengesztelje a nép bűneit ..." (Zsid. 2.
17). Krísztus nem szégyenli testvéreinek nevezni az embereket (v. ö.
Zsolt 2, 29). "Mivel pedig ,a gyermek teste-vére kőzös, ugyanígy részesült
azokban ő is" (Zsid. 2, 14).

Akivel Krisztus nincs vérrokonságban, azt nem is váltotta meg 
márpedig hittétel, hogy Krisztus minden embert megváltott, aki Ádám
bűnét viseli! A Krisztussal való testvériségünk, vérrokonságunk alapja
pedig nem más; mint a közös őstől, Ádámtól való származás.

Úgy látszik tehát, mintha .az egy emberpártól való származás téte
lét következetesen fenn kellene tartanunk.

*
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Mielőtt a probléma tulajdonképpeni tárgyalásába fognánk, végez
zünk el egy gondolatkísérlete t. A gondolatkísérlet a moderri tudomány.
ban a modell szerepét tölti he: az áttekinthetőséget és az érthetőséget

könnyíti meg.
Gondoljuk el, hogy egy más naprendszerben lévő bolygón értelmes,

emberhez hasonló lények élnek, és valamiképpen eljut hozzájuk egy földi
ember. Tegyük fel, hogy e lények és az ember között lehetséges a termé
szetes nemzés útján történő szaporodás. Arride mivel ezek a lények nem
a Földön élnek, nem tartoznak a földi ernberek üdvrendjébe sem. Téte
lezzük fel, hogy például a természetes ősállapotban élnek: Isten nem
emelte fel őket a kegyelmi rendbe, ősbűnük nincs, amit átőrőkíthetné

nek, így megváltást st' nyertek. Ha most egy földi férfi és egy idegen
nőnemű lény között (vagy fordítva), házassági kapcsolat jön létre és
gyermekeik szülotnek - mi lesz ezekkel ,a gyermekekkel? Eredeti bűn

ben születnek-o vagy sem? Szükségük van-e Krisztus földi megváltásá
nak gyümölcseire vagy sem?

A felelet osak egyértelmű igen lehet.
Az eredeti bűn ugyanis hasonlítható valamely olyan betegséghez,

amelyet a szülők átörökítenek az utódokra, s a többiek csab egyéni gyó
gyító eljárás (keresztség) révén szabadulhatnak meg tőle. Sőt ha rnég
egyénileg meg is szabadul tőle valaki. utódaira akkor is tovább örökíti.
Ezenkívül az eredeti bűnben élő ember állapota teológiai értelemben
magasabbrendű, mint a természetes ősállapotban élő emberé. Az pusztán
természetes, ez már a kegyelmi rendbe tartozik. Csak a természetfeletti
kegyelem állapotában követhette el az ernber az ősbűnt. A természetes
emberi állapotnak azonban nem szükségszerű eleme a kegyelem, amely
Isten ingyenes ajándéka.

Tehát azon a másik bolygóri a leírt módon született gyermekek is
eredeti bűnnel jönnek a világra, szükségük van Krisztus megváltásának
a kegyelmeire -- mégha csak egy ágon származnak is földi embertől.

*
Kérdés, lehetséges-e, illetve volt-e az emberiség történetében olyan

állapot. amelyben az élet a másik bolygón folyó élethez lenne hason
lítható?

A téológiaaz emberiség történetében a következő állapotokat külön
bözteti meg:

1. A természetes ősállapot (status naiurae purae): Az emberben meg
van mindaz, ami természet ezerint az ember-mivolthoz szükségss, Az
ember célja ebben az ősállapotban Isten természetes megismerése és sze
retete,

2. A kegyelmi előkészület állapota (status naturae elevatac): Isten
megismerteti az embert a természetfeletti céllal és rendelkezésére bo
csátja a eéleléréséhez szükséges eszközöket.

3. A kegyelmi ősállapot (status naturae integrae): Az ember elnyeri
Istentől a megezentelő kegyelmet és mínt különleges adományt a hal
hatatlanságot, a tudást, az akarat határozottságát és a szenvedésnélkü
liséget.

4. Az elbukott ember állapota (status natume lapsae): Megmarad a
természetfeletti célhoz való hozzárendeltség, de hiányzik a lehetőség a
cél elérésére.

5. A megváltott ember állapota (status naturae reparata.e): Az em
ber Krisztus által újra elnyerheti a megezentelő kegyelmet. és annak
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kísérőit. A kegyelmi ősállapot előbb említett négy különleges adománya
azonban már nincs meg.

6. A megdicsőültember állapota (status naturae glorificatae): Az
üdvözültek állapota a végítélet után. Ebben az állapotban nagyobb di
csőségben részes az ember, mint amilyenben Adámnak volt része a bűn

beesés előtt, vagy amilyenben része lett volna az ősbűn nélkül.
Az első állapotban teremtette Isten az embert, a második előkészü

let a megezentelő kegyelemre (a kiválasztástól a paradicsomi-kegyelmi
ál1apotig tart), a harmadik a paradicsomi ajándékok állapota, a negye
dik az ősbűnben töltött állapot, az ötödik a Megváltó megígérésétől a
hatodikig, azaz a világ végéig tart.

Az egyes állapotok időtartamáról nem sokat tudunk. A paradicsomi
ajándékok állapota és az ősbűnben töltött állapot valószínűleg elég rö
vid ideig tartott, a többiek időtartamáról még a rövid-hosszú víszonyla
goeságában sem mondhatunk semmit, bár szoros kapcsolatban állnak
üdvösségünkkel. Nem tudjuk, mennyi idő telik el Krisztus megváltásától
a végítéletig; nem ismerjük az évek számát a Megváltó megígérésétől

Krísztusíg; azt sem tudjuk, meddig tartott a megszentelő kegyelem be
fogadására előkészítő két első állapot, a kegyelmi előkészület állapota és
a természetes ősállapot. Mintha az emberiség teológiai története az időn

Icivül állna ...
Nem kerülheti el figyelmünket az sem, hogy az első két állapot

teológiájával nagyon keveset foglalkeztak a teológusok, sőt a kegyelmi
ősállapot hittana is eléggé változatos. Pedig - ahogyan Schütz Antal
írta "A hittudomány jelen fázisai és feladatai" címmel 1934-ben meg
jelent tanulmányában - "ma elérkezett az ideje, hogy ... a 13. és 17.
századi nagy teológusok nyomán megálkossuk a ,status naturae purae'
teológiáját b; gyümölcsöztessük ... a katolikus vallástörténet számára, hol
az őskinyilatkoztatás égető kérdése várja megoldását ezen a dogrrsrtikaí
alapon".

A "status naturas purae" érdemel legtöbb figyelmet apoligenizmus
most tárgyalt problémája szempontjából is. Ez a természetes ősállapot

ugyanis valamiképpen olyan, hogy összehasonlítható egy más bolvgón
folyó élettel. Ha ugyanis ez az állapot olyan hosszú ideig tartott, hogy
a benne született emberek meg is haltak benne, ezeknek a túlvilági sor
sáról, Istenhez és a kegyelmi rendhez való viszonyáról semmit sem tu
dunk - a kinyilatkoztatás forrásai erről hallgatnak.

Vitatott kérdés a teológiában, hogy ez a természetes ősállapot huza
mosabb ideig valóhan fennállt-e? Petrus Lombardus, Duns Scotus, Szent
Bonav,entura, a ferences teológiai iskola és Aquinói Szent Tamás fiatal
korában azt tartották, hogy hosszabb ideig valóhan fennállt. Vélemé
nyük alátámasztására felhozzák, hogy az isteni kegyelem befogadására
akkor is fel kellett készülntök az embereknek, például a természetes eré
nyek gyakorlásával. Hasonlóképpen, mint ma. A természetfeletti meg
igazulás az ember részéről is feltételez valamilyen előkészületet.

Az egyház! tanítóhivatal dokumentumai erről a kérdésről a követ
kezőket mondják:

A tridenti zsinat: "Adam ... sanctitatem et iustitiam in qua consti
tutus fueret amisiss.e ..." Azaz: "Adám ... a szentséget és megigazultsa
got, amelybe állíttatott (nem "teremtetett") elvesztette ..."

Baius és Jansen tanait elítélve az egyház úgy nyilatkozott, hogy ter
mészete szerint nem illeti meg az embert a természetfeletti célhoz való
hozzárendeltség és a oél eléréséhez szükséges eszközök. Az emberi ala2-
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természethez tehát nem tartozik hozzá a természetfeletti, vagyis a ter
mészetes ősállapot a teremtés után huzamosabb ideig fennállhatott.

Tarthatjuk tehát, mint teológiai véleményt, hogya természetes ős

állapot hosszabb ideig fenn is állott.

'"
Ezek után a kérdés a következő: Ebben az ősállapotban az emberek

mind Adám leszármazottai voltak-e? A Genezis első fejezeteinek néhány
szövegéből úgy tűnik, mintha az ősídőben Adám ivadékain kívül is él
tek volna emberek.

A Genezis 1, 26: "Alkossunk embert a mi képűnkre és hasonlatos
ságunkra, hogy uralkodjék ..." A héber adam (=ember) szó itt kétség
telenül gyűjtőnév, éppúgy, mint az akkád udmu szó. Az uralkodásra való
felszólítás (jirdu=uralkodjanak) többesszámban is áll, ami személynév
esetében teljesen indokolatlan volna. Érdemes ezzel összevetni a Genezis
5, 2-t: "Férfiúnak és asszonynak teremtette, megáldotta és Adámnak ne
vezte el őket azon a napon ..." Itt is többesszám szerepel az Adám név
mellett! (Gyűjtőnévmég az Adám máshol is: Deuz 4, 32,; Jób 14, 1. stb.).
A "szaporodjatok és sokasodjatok" rendelkezése azonos az 1, 22-vel, ahol
az állatok "fajuk szerínt" való teremtéséről van szó, és az 1, 28-ban, ahol
az emberről beszél. A Genezis 1, 26-t tehát így is lehetne fordítani: "Al
kossunk emberiséget (vagy embereket) a mi képünkre és hasonlatossá
gunkra, hogy uralkodjanak ..."

A teremtés leírásából (Gen 1, l-2, 4a.) ezek szerint nem dönthető

el, hogy az Isten egy embert, vagy több embert (emberiséget) és "faja
szerint" egy, vagy több állatot teremtett-e. A Genezis 2, 4b-től kezdve,
külőnösen a 2, 7-Iben már a paradicsomi (kegyelmi) élet élőkészítéséről

van szó: a személyes Adámról, akit talán ez alkalommal agyűjtög,ető

,-:agy nomád-pásztorkodó életformáról a földművelésre is elvezetett az
Ur, a természetes állapotváltozással jelezvén, hogy megváltozott lelki
szellemtállaoota is.

A Genezis 4, 17: "Kain azután megismeré feleségét sez fogana és
szülé Hénokot.s Majd várost építe s aztvelnevezé a fia nevéről Hénok
nak." Az még csak magyarázható lenne, honnan "ett magának Kain fe
leséget - esetleg húgát "ette el -, de honnan szerzett embereket, akik
segítettek a városépítésnél ? (Hénok Kain elsőszülőttje.) Bármily kicsi
várost épített is, feltétlenül szüksége volt jónéhány ember segítségére.

A Genezis 6, 1-4.: "Mikor pedig az emberek sokasodni kezdtek a
földön s leányokat nemzettek, láták az Isten fiai, hogy az emberek leá
nyai szépek, és feleségűl vevék közülük mindazokat, akiket kiszemeltek.
Mondá erre az lsten: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mi
vel test ő: százhúsz esztendő legyen még napjaiból. És óriások voltak a
földön azokban a napokban, míután ugyanis az Isten fiai bementek az
emberek leányaihoz és azok szültek; ezek azok az erős, az ősidőkből hí
res férfiak."

Ezt a négy verset a szentírásmagyarázók keresztjének tartják. So
kak felfogása szerint "az ISIten fiai" Szet utódai; "az emberek leányai".
Kain ivadékai.

Az "Isten fiai" kifejezésnek sokféle értelmet lehet adni a szeritírás
alapján, a legkézenfekvőbb magyarázatnak mégis az látszik, hogy "az
Isten fiai" a kiválasztottak. Az ószövetségben a választott nép Isten fia:
Exodus 4, 22: "Izrael nékem elsőszülött fiam," azaz: Izrael az én vá
lasztottam. Zsoltárok könyve 2, 7: " ... az Úr mondotta ezt nékem: Az
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én fiam vagy ..." Hasonlóképpen az újszövetségben: János 1, 12: "Mind
annak ... aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen ..." A
Galaták 3, 26: "Isten fiai vagytok mindnyájan a Krisztus Jézusba vetett
hit által ..."

Ha "az Isten fiai" a választottak, akkor ",az emberek leányai" nem
lehetnek mások, mint a többi földi emberek, a nem kiválasztottak. Olyan
emberek, akik Ádám személyes kíválasztása előtt, vele egy időben, vagy
utána éltek. A választottak és oa nem-választottak vérkeveredése termé
szetes szempontból szerenesés is lehetett Ádám utódaira nézve: felfris
sítette oa vért úgy, hogy termetes, erős emberek születtek házasságukból.
A következő versben nem is ezt oa házasságot rója fel az Isten az embe
reknek, hanem azt, "hogy szívük minden gondolata mindenkor goneszra
irányul".

Természetes ősállapotban született embereket, akik ebben az álla
potban meg is haltak, mint említettük, nem tudjuk a mi üdvrendünkbe
sorolni. A kiválasztott Ádám ivadékainak és a nem kiválasztottaknak
házasságából született gyermekek viszont már az eredeti bűnnel jöttek
a világra, tehát beletartoznak a jelen üdvösség rendjébe. Az emberi nem
egysége természetes szempont szcrint biológiai egységet jelent: A szapo
rodás Iefíetőségét a különböző egyedek között.

Az eredeti bún természetes nemzés útján száll át mindazokra, akik
Adám vérszerinti leszármazottai. És a számos ezredév alatt, amely Adám
búnbeesésétől Krísztus megváltásáig eltelt, bőségesen volt idő, hogy
Adám bűne minden emberre átszálljon. Iétrejőjjőn a teolóuiai értelem
ben is egységes emberi nem. Amikor már minden ember hordozta az
ősbűnt, .akkor jött el az idők teljessége, eljött Jézus Krisztus, a Meg
váltó.

E feltételezések alapján az eredeti bűnre és átszárrnaztatásának mód
jára, valamint a megváltás általánosságára vonatkozó hittételek érintet
lenek maradnak.

*
A szentírásból iazt a két helyet kell még megemlítenünk, amelyet a

teológusok leggyakrabban hoznak fel az egy emberpártóf való származás
bizonyítására. Míndkcctőt a görög szövegből fordítjuk.

Bölcsesség könyve 10, 1: "Ez (ti, a bölcsesség) óvta meg azt. akit Is
ten először formált a földkerekség atyjává ..." Az isteni bölcsességről
van itt szó, amely a földkerekség atviává tette az embert, azaz urrá tette
minden élőlény felett. Az ember előtt ilyen úr még nem volt. Világos
utalás a Genezis 1, 28-3D-ra.

Apostolok cselekedetei 17, 26: "Az emberek minden népét egyből

(ti. népből) alkotta, hogy lakjanak az egész föld színén." A görö.l;( szö
végben az ex henos (egyből) a pan (minden, összes) ellentéte. így for
dithatjuk tehát: "Az emberek minden népét egy népből alkotta." Az egy
emberpártól való származásra itt nincs utalás,

*
Végkövetkeztetésünk tehát, hogya poligenizmus tudományos elmé

lete nem án elháríthatatlan ellentétben az üdvösségünket érintő alap
vető hitígazságokkal: az eredeti bűn és a megváltás általánosságának a
dogmájával. Fontosnak tartjuk ezt azért, mert ha a poligenizmus elmé
lete olyan mértékben általánosan elfogadottá válik, mint például a fejlő

déselmélet, akkor valamiképpen a teológiának is bele kell építenie azt
a maga rendszerébe.
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