
Charles Darwin születésének két-
századik évfordulóját és A fajok ere-
dete (The Origin of Species) című
korszakos műve közzétételének
150. évfordulóját ünnepeltük 2009-
ben. Ünneplést mondhatunk, mert
az angol tudós nézetrendszere,
elméletének döntő sarokkövei a
modern molekuláris biológia, a
genomika, a bioinformatikával
szárnyakat kapott rendszerszemlé-
letű biológia korszakában is újabb
jelentős megerősítést kaptak.

A biológiai evolúció (mert más-
fajta evolúció is létezik) természettudományos
definíciója, a Sewall Green Wright-i megfogal-
mazás szerint: „az evolúció a populáció geneti-
kai transzformációja”, sarokpontként minősít-
hető. Juhász-Nagy Pál szerint ez azonban nem
elégséges, hanem csak a mikroevolúció szüksé-
ges feltétele. Ő hozzátette az elégséges feltételt:
amikor egy-egy ún. evolúciós szituációban a
populációban optimumkeresési folyamat indul
be (működnek az evolúciós hatóerők, nem csak
a szelekció). Ráadásul elkerülhetetlen, hogy a
mikroevolúciót és a makroevolúciót (fajképző-
dés vagy akár magasabb taxonómiai rangú cso-
portok képződése) megkülönböztessük.
Mindennek az alapja azonban a forrás: a popu-
láció genetikai transzformációja, amely csak a
szaporodó egyedek öröklődő genetikai sokféle-
ségéből származhat.

Az evolúciós elméletet, mint minden tudo-
mányt, érveit, következtetéseit meg lehet erősíte-
ni, és meg lehet cáfolni – egyszóval lehet tudo-
mányos érvekkel vitatkozni róla pró és kontra.

A kreacionizmus, tehát a teremtés mozzana-
tából az evolúció lehetőségét kizáró tudomány-
talan nézetrendszer szélsőséges hívei azonban a
tudományos érvrendszerek logikai követelmé-
nyeit figyelmen kívül hagyva érvelnek. A krea-
cionizmus vagy akár az ún. „értelmes tervezés”
(intelligent design – ID) tana egyfajta szerepté-
vesztően vallásos köntösben az evolúciós tudo-

mányos elmélet és ismeretanyag
bizonyos pontjait támadva, azok-
ból kiindulva, nézetem szerint,
határsértést követ el. Érvelésük a
demagógiától sem idegenkedve
olyan mondatokat ad a darwini
elméletet elfogadó gondolkodók
szájába, amelyeket egy igazi tudo-
mányos kutató nem mondana ki –
mivel jól tudja: amit ki akarnak
vele mondatni, nem a tudomány
területére tartozik.

Tehát a kreacionizmus nem alter-
natívája az evolúciós elméletnek,

hanem tudományon kívüli, nagyrészt negáció-
kon alapuló ideologisztikus, de magát tudomá-
nyosnak beállító nézetrendszer.

E kettőt – a tudomány és a hit területét – a
hogyan és a miért kérdéseit nem szabad össze-
keverni, külön kell őket kezelni, ha elválasztani,
különösen a tudományosan gondolkodó szemé-
lyében elválasztani nem lehet is. Nagyon sok,
világnézete szerint hívő tudósnak csak első hal-
lásra paradox módon az a gondolata, hogy az
evolúciót is Isten teremtette. A hívő emberek
meggyőződése, hogy a világ – az élő és az élet-
telen világ egyaránt – teremtés eredménye, s
vallják, hogy a teremtéssel kapcsolatos kérdések
köre nem a tudomány területére tartozik.
Ugyanakkor hitük szerint Isten nemcsak a vilá-
got, annak élő és élettelen résztvevőit teremtette
meg, hanem a világ működésének törvényeit is,
így az evolúciót, azaz a genetikailag is öröklődő
változások lehetőségét és létrejöttét. Ez már
„emberléptékű” és tudományos megközelítéssel
is vizsgálható terület. Mint látható, az evolúció
mint a genetikai sokféleség és az adaptáció for-
rása és egy teljesen más síkon az isteni teremtés
mint kreáció nem állítható szembe egymással –
egyik a rész, másik az egész –, és egyáltalán
nincs szó arról, hogy az evolucionisták mind
ateisták lennének, és fordítva. Számos evolucio-
nista tudós hisz a világ teremtettségében, tehát a
kreációban, és nagyon sok vallásos ember elis-
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meri, hogy az evolúció természeti törvényként
működik. Természeti törvényként, amiben nem
kell hinni, hanem tudományos bizonyítással kell
igazolni vagy cáfolni. A „kreacionizmus”, így az
„intelligens tervezés” néven elhíresült tan azon-
ban voltaképpen szinte blaszfémia, egyfajta
istenkáromlás, hiszen az ember korlátolt néző-
pontjából tekint Istenre, egyfajta emberfeletti
képességű „fabrikáló mesteremberként” állítva
be őt. Az ember számára felfoghatatlant igyek-
szik magyarázni a mechanikus, „fapados” racio-
nalitás szintjén, a tudomány eszközeivel, állít-
ván, hogy „csak így történhetett”. A tudomány
aktuális (és mindig elismerhető) hiányosságait a
magabiztos kreacionizmus a tudományos jelle-
géből fakadóan eredendően sokkal kevésbé
magabiztos, szerény tudomá nyos evolúció el -
mélet ellen fordítja. Természe tesen nem a vul-
gármateriarista evolucionizmusról van szó, az a
nézetrendszer sem tudományos, hanem volun-
tarista és ideologisztikus.

Miután nagyon sokan – még egy korábbi,
mára elavult nézet, „a tudomány mindenható-
ságába” vetett hit képviselőiként – nem képesek
határt vonni az ember, így a tudomány számára
magyarázható és nem magyarázható között, a
„tudomány még fel nem tárt hiányosságaira”
rámutatni nagyon látványos, ezért bulvárosít-
ható téma, következésképpen a kreacionizmus
elterjedt és népszerű. Tudomásul kell venni
azonban, hogy a bizonyíték hiánya még nem a
hiány bizonyítéka!

Csak örülhetünk annak, hogy sok eddig szá-
mos kérdéssel kapcsolatban kaphatunk magya-
rázatot, mert a tudomány állandóan fejlődik,
egyre több „hiányzó láncszemet” talál meg.
Egyre több paleontológiai láncszemre bukkan a
tudomány. Ugyancsak az evolúcióelmélet új
megerősítését szolgálja a hálózatalapú biológia
nagyon is új, a komplexitást igazoló szemlélet-
rendszere. Idetartozik az eddig „szemét” DNS-
nek titulált örökítőanyag által kódolt, újonnan
felismert szabályozási szint, a mikro-RNS-háló-
zat működése is. Az evolúció mint természeti
jelenség ma is és a jövőben is a tudományos
kutatás tárgyát jelenti, míg a kreacionizmus a
„csak így történhetett” tudománytalan érvrend-
szerével operál.

A harcot úgy lehet felvenni a kreacionizmus
ellen, hogy részint tudatosítjuk az emberekben
a két terület (egy sok bizonyítékkal alátámasz-
tott tudományos elmélet és egy tagadásokon,

illetve „belátásokon” alapuló áltudományos
ideológia) közötti különbséget, másrészt a
tudományos kutatók a rájuk tartozó kérdések-
kel kapcsolatban szigorúan tudományos
módon elgondolt modelleket adnak – de nem
kőbe vésett, dogmatikus formában, hanem nyi-
tottan, érthetően kommunikálva, a vitákat lehe-
tővé téve, így a gondolkodást ösztönözve.

A hazai tudományos kommunikáció sajnála-
tos elmaradottságából három alapvető baj
következik. Az első, ha a tudományt bálvány-
nak, mindenhatónak próbáljuk beállítani.
Mindennapi szórakozásunk vagy bosszankodá-
sunk tárgyát képezik a csodadoktoroktól szár-
mazó hírek, például valamelyik külföldi hírpor-
tál „zanzásított, kis színes” anyagából a „rák
gyógyszeréről” vagy az „édesszájúság”, a „sör-
has” és a „promiszkuitás” génjéről, vagy akár a
kreacionizmus egy újabb harsány, lehengerlő,
„ez csak így történhetett” csúsztatásáról.
Minthogy a tudomány változó, fejlődő, a cáfol-
hatóság kritériumát is magában foglaló világot
jelent, természetesen nem mindenható. Így
aztán az irreális elvárások miatt nagyon könnyű
csalódni és átbillenni a másik rossz szélsőség-
hez, a démonizáláshoz (idetartozik pl. a néha
teljesen szélsőséges „sötétzöld” átokszórás a
génmódosított növények ellen, úgy általában).
Amikor ez is lecseng, akkor következik a leg-
rosszabb, az érdektelen ignorancia állapota (a
„minek erre pénzt költeni, ki tudja lesz-e valaha
kézzelfogható haszna” köldöknéző, csőlátó
demagógiája).

Mi a megoldás? A megoldás, szilárd meggyő-
ződésem szerint, a hazai iskolarendszer helyre-
állításában, értelmes, hosszú távú megújításá-
ban, tehát az iskolákban és az értelmes, hiteles
felnőtt tudományos ismeretterjesztésben rejlik.

Nagyon fontos, hogy a tudomány az iskolai
oktatásban megalapozott módon, tanácsadói
hitelességgel segítsen mindannyiunknak értel-
mes szinten tájékozódni a világ azon 99,9%-
ában, amihez nem értünk igazán. Jó példa az
értelmes orvosbiológiai tudománykommuniká-
ció elmaradottságára a H1N1 vírus elleni oltás-
ra adott időnként teljesen agyament reakciók
sorozata, ami persze a szakmai fórumok lassú-
ságát, az orvostovábbképzés hiányosságait, de
elsősorban a mai magyar társadalom elkeserítő
bizalomvesztését is bizonyítja.

DR. FALUS ANDRÁS
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