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Sokan gondolják, hogy az evolúciós elméletnek vagy a darwinizmusnak
csak tudományos vonatkozásai vannak, és közvetlenül nem hat a minden-
napi életre. Ez, természetesen, félreértés. Az evolúciós elmélet sokkal több,

mint a biológiai tudományok egyszerű kerete – nem más, mint annak a megtévesz-
tő filozófiának a megalapozója, amely oly sok embert vont hatása alá: a materia-
lizmusé.

Ez a filozófia csak az anyag létezését fogadja el, az embert különböző anyagok
puszta keverékének tekinti. Azt állítja róla, hogy nem több mint egyfajta állat, és
létezésének egyetlen célja pedig a „küzdelem”. Ez a materializmus. Bármennyire
próbáljuk is a tudomány köntösébe burkolni és ráerőltetni az emberekre, a materi-
alizmus egy olyan dogma, amelynek nincs tudományos alapja. Az ókori Görögor-
szágban megfogant dogmát a 18. század ateista filozófusai emelték le a történelem
poros polcairól. Aztán a 19. században több tudományos tanba is beillesztették
olyan gondolkodók, mint Marx Károly, Charles Darwin és Sigmund Freud. Más
szóval, a tudományt eltorzították, hogy helyet adjon a materializmusnak.

Az elmúlt két évszázadban a materializmuson alapuló eszmék (vagy olyan ide-
ológiák, amelyek a materializmus ellen érveltek, de alapelvei azonosak voltak a
materializmuséval) állandó erőszakot, háborút és zűrzavart hoztak a világra. A
kommunizmus, amely százhúszmillió ember haláláért felelős, nem más, mint a
materialista filozófia politikai gyakorlata. A fasizmus, amely színleg ellenezte a
materializmust, ám egyetértett annak alapelvével, amely szerint az élet küzdelem,
két nagy világháborúért, népirtásért, mészárlásért és elnyomásért felelős. E két vé-
res ideológia mellett a materializmus az egyén és a társadalom etikáját is rombol-
ta. A materializmus megtévesztő üzenete, amely az embert olyan állattá alacso-
nyítja, amelynek létezése véletlenszerű, és senkinek nem tartozik semmiféle fele-
lősséggel, kikezdte a hit értékeit és lerombolt olyan erkölcsi oszlopokat, mint a
szeretet, a kegyelem, az önfeláldozás, a becsület és az igazság. A materialisták
mottója – „az élet küzdelem” – által félrevezetett emberek életüket pusztán érde-
kek harcának látták, ami viszont ahhoz vezetett, hogy látszólag modern, valójában
a „dzsungel törvényei” szerint éltek.

Miért pont az evolúciós elmélet?

Bevezető
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Ennek a filozófiának a nyomai, amelyek nagymértékben felelősek az elmúlt
két évszázad ember okozta katasztrófáiért, megtalálhatók minden ideológiában,
amely az emberek közötti különbséget a „konfliktus okaként” értelmezi. Ide tar-
toznak napjaink terroristái, akik azt tartják magukról, hogy a vallás fenntartói, pe-
dig valójában az egyik legnagyobb bűnt követik el azzal, hogy ártatlan embereket
gyilkolnak.

Az evolúció elmélete, avagy a darwinizmus, az utolsó darab a kirakójátékban.
Ez teremtette meg azt a mítoszt, hogy a materializmusnak tudományos alapjai
vannak. Ezért írta Marx Károly, a kommunizmus és a dialektikus materializmus
megalapítója, hogy a darwinizmus az ő világnézetének „tudományos alapja”.1

Azonban ez az alap igencsak korhadt, és az emberiség az önámítás csapdájába
esett azáltal, hogy hittek a materializmusban. A modern tudományos felfedezések
azt bizonyítják, hogy az elterjedt hit, mely szerint a darwinizmusnak köze lenne a
tudományhoz, igencsak hibás. A tudományos bizonyítékok teljes mértékben cá-
folják a darwinizmust, és azt fedik fel, hogy létezésünk forrása nem az evolúció,
hanem a teremtés. Isten teremtette a világot, minden élőlényt és az embert is. 

Ez a könyv azért íródott, hogy ezt a tényt megismertesse az emberekkel. Első,
törökországi kiadása óta sok más országban is emberek milliói olvasták és fogad-
ták szívesen. A törökön kívül megjelent angol, olasz, spanyol, orosz, bosnyák,
arab, albán, maláj és indonéziai nyelven is. 

Az amerikai National Center for Science Education által kiadott Reports ma-
gazin, 1999. november 10-i számának címlapján Az evolúciós csalás borítóját he-
lyezte el és mintegy 30 oldalt szentelt erre a témára. A New Scientist cikket írt
Harun Yahyáról „Burning Darwin” (Darwin elégetése) címen, melyben kihangsú-
lyozta, hogy a szerző művei fontos szerepet töltenek be a világon az evolúció el-
len folytatott intellektuális kampányban.

A Science, az általános tudományos közösség vezető folyóirata, hangsúlyozta
Harun Yahya könyveinek hatását és magas színvonalát. A Science cikke, a

Marx Károly elismerte, hogy
Darwin elmélete a materializ-
mus és a kommunizmus szi-
lárd alapjául szolgál. Marx,
Darwinnal szembeni szimpá-
tiáját azzal is kimutatta, hogy
legnagyobb művét, a Tőkét
(Das Kapital) neki dedikálta.
A könyv német kiadására
Marx Károly a következőket
írta: „Charles Darwinnak, egy
rendíthetetlen hívétől.”



„Creationism Takes Root Where Europe, Asia Meet” (A teremtéselmélet gyöke-
ret ver Európa és Ázsia találkozásánál), a magazin 2001. május 18-i számában azt
írta: „olyan magas színvonalú könyvek, mint Az evolúciós csalás vagy A darwi-
nizmus sötét oldala az ország egyes részeiben nagyobb befolyással bírnak, mint a
tankönyvek”. Ezután az újságíró értékeli Harun Yahya könyveit, amelyek létre-
hozták a világ egyik legerőteljesebb antievolucionista mozgalmát az Észak-Ame-
rikán kívüli világban.

Bár ezek az evolucionista újságok elismerik Az evolúciós csalás fontosságát,
nem válaszolnak rá tudományos érvekkel. Ennek az az oka, hogy ez nem is lenne
lehetséges. Az evolúció elmélete tökéletes zsákutca, erre Ön is rá fog jönni, ha vé-
gigolvassa a következő fejezeteket. A könyvben egy olyan óriási igazsággal fog
szembesülni, amely megváltoztatja a világról alkotott képét. A könyv segít meg-
érteni, hogy a darwinizmus nem tudományos elmélet, hanem áltudományos dog-
ma, amelyet minden bizonyíték és tudományos cáfolat ellenére a materializmus
nevében tartanak fenn.

Reméljük, hogy Az evolúciós csalás hozzájárul a materialista-darwinista dog-
ma megcáfolásához, egyben emlékeztetni fogja az embereket életünk legfonto-
sabb tényeire, vagyis arra, hogyan jöttünk létre, és mik a kötelességeink Terem-
tőnk felé.

A Földön élő több millió faj mindegyikének csodálatos tulajdonságai, egymás-
tól teljesen eltérő viselkedésformái, tökéletes fizikai felépítése van. Ezen élőlé-
nyek mindegyike páratlan finomsággal és szépséggel teremtetett. A növények, az
állatok, és elsősorban az ember, a külsejétől kezdve a szemmel nem látható sejtjé-
ig óriási tudással és művészettel teremtetett. Ma már nagyon sok tudományág lé-
tezik és e tudományágak terén több tízezer tudós tevékenykedik, akik az élőlények
felépítését s a bennük rejlő csodákat kutatják, és választ keresnek arra a kérdésre,
mindez hogyan jött létre.

A tudósok, akikről szó van, az evolúció elméletében hisznek. Szerintük az élő-
lények a fehérjék, a sejtek és a szervek egymás utáni véletlen kialakulása folytán
keletkeztek. Olyan emberek, akik évekig tanultak, hosszú kutatásokat végeztek, s
akik könyveket írtak egyetlen, szemmel nem látható sejt egyetlen sejtalkotójának
bonyolult felépítéséről, megdöbbentő módon egy olyan nézetet védelmeznek,
amely szerint ezek a rendkívüli struktúrák a véletlen művei.

A véletlenek sora, amit a híres professzorok elfogadnak, akkora képtelenség,
hogy aki kívülről szemléli a helyzetüket, bizony elcsodálkozik. Véleményük sze-
rint előbb jó néhány véletlen során létrejött egy fehérje – valójában ennek annyi
az esélye, mint annak, hogy „véletlenszerűen egymás mellé vetett betűkből meg-
szülessen egy hibátlan vers”.2 Aztán újabb véletlenek újabb fehérjék kialakulásá-
hoz járultak hozzá. Szintén véletlenek ezeket a fehérjéket csoportosították, és a
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megfelelő formában elrendezték. Nemcsak a fehérjék, hanem a sejt belső részei, a
DNS-ek, az RNS-ek, az enzimek, a hormonok, és a rendkívül összetett sejtalko-
tók mindegyike véletlenül került egymás mellé. E több millió véletlen folytán pe-
dig létrejött az első sejt. A vak véletlenek mutatványai itt még nem érnek véget:
ez a sejt a véletlenek segítségével szaporodni kezdett. Az említett állítás alapján
egy másik véletlen elrendezte a sejteket és létrehozta belőlük az első élőlényt. 

Egy élőlény egyetlen szemének létrejöttéhez is több millió olyan folyamatnak
kell egyszerre megvalósulnia, amelynek kialakulása önmagától lehetetlen. Itt is
egy véletlennek kikiáltott vak folyamat lépett életbe, mely először az ugyancsak
véletlenül kialakult koponyában a legmegfelelőbb helyen a legmegfelelőbb méret-
ben két lyukat fúrt, aztán pedig a véletlenül idekerülő sejtek, ugyancsak véletlenül
megkezdték a szem felépítését. Mint látjuk, a véletlenek végül is tudták, hogy mit
akarnak létrehozni, és eszerint cselekedtek. Ráadásul a „véletlen”, amely annak el-
lenére, hogy erre a Földön semmilyen példa nem volt, kezdettől tudta, mit jelent
„látni, hallani, levegőt venni”. Óriási tudással és értelemmel rendelkezve, rendkí-
vül bölcsen, lépésről lépésre felépítette az élővilágot.

Vagyis ezek az emberek a véletleneket fogadják el istenségüknek, és azt állít-
ják, hogy a véletlenek olyan értelemmel, tudattal és erővel rendelkeznek, amellyel
az egész Univerzum érzékeny rendszereit és élővilágát képesek megteremteni. Ha
pedig nyíltan kijelentjük nekik, hogy a végtelen értelem birtokosa, Isten az, aki
megteremtette az összes élőt, akkor az evolucionista professzorok azt mondják,
hogy ezt az igazságot nem lehet elfogadni. Azt azonban el tudják fogadni, hogy a
tudatlan, értelemmel nem rendelkező, gyenge és akarat nélküli több millió vélet-
len teremtő erővel rendelkezik. Valójában óriási csoda, hogy tanult, okos és tudós
emberek, csoportosan, ennyire megbabonázva hisznek a történelem legértelmetle-
nebb és legfelfoghatatlanabb állításában. Az evolucionisták Isten óriási csodái; hi-
ába mondják el nekik többször is, nem képesek megérteni, felfogni azokat az egy-
szerű tényeket, amiket még a kisgyermekek is könnyen meglátnak. 

Ha elolvassa ezt a könyvet, ennek Ön is tanúja lesz, és látni fogja, a darwiniz-
mus elmélete, amellett, hogy a tudományos bizonyítékok teljesen megbuktatták,
az értelemmel és a logikával is teljes mértékben ellenkezik. Egy óriási csalás az
egész, amely rendkívül megszégyeníti azokat, akik védelmezik.
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Alegtöbb ember azt hiszi, amit a tudósoktól hall, az biztos, hogy igaz. Még
csak meg sem fordul a fejükben, hogy a tudósoknak is lehetnek filozófi-
ai vagy ideológiai előítéleteik. Az igazság pedig az, hogy az evolucionis-

ta tudósok a saját, tudomány álruhájába öltöztetett előítéleteiket és filozófiai né-
zeteiket erőszakolják rá a társadalomra. Például, bár tökéletesen tisztában vannak
vele, hogy a véletlenszerű események semmi mást nem okoznak, mint káoszt és
zűrzavart, azt állítják, hogy az a csodálatos rend és tervezettség, amit a világmin-
denségben és az élőlényekben láthatunk, véletlenül jött létre. 

Egy ilyen biológus könnyedén felfogja, hogy mily csodálatos harmónia van
egy fehérjemolekulában, mely az élet építőköve, és hogy semmi esély arra,
hogy ez véletlenül létrejöhetett volna. Azonban mégis ragaszkodik hozzá, hogy
ez a fehérje a véletlen eredménye, és millió évekkel ezelőtt jött létre, primitív
földi körülmények között. És még itt sem áll meg, hanem habozás nélkül felté-
telezi, hogy nemcsak egy, hanem több millió ilyen fehérje jött létre véletlenül,
és ezek aztán valami bámulatos módon összekerültek, és létrehozták az első élő
sejtet. Mi több, tudósunk ezt a lehetetlen álláspontot még elvakult makacsság-
gal védelmezi is. Ilyen egy „evolucionista” tudós. Ha ugyanez a tudós az út
szélén sétálva találna három téglát egymás tetején, eszébe sem jutna feltételez-
ni, hogy ezek a téglák véletlenül egymás mellé kerültek, és, ugyancsak véletle-
nül, egymás tetejére másztak. Sőt, ha valaki más feltételezne ilyet, alighanem
őrültnek tartaná.

Miként lehetséges hát, hogy olyan emberek, akik képesek racionálisan értékel-
ni közönséges eseményeket, olyan irracionálisan viselkednek, amikor a saját léte-
zésükről kell elgondolkodniuk?

Nem lehet azt állítani, hogy a tudomány nevében viselkednek így: a tudomá-
nyos megközelítés azt kívánja, ha egy adott esetben két lehetséges alternatíva me-
rül fel, akkor az ember mindkettőt figyelembe vegye. És ha az egyik lehetőség va-
lószínűsége jóval kisebb, például csak egy százalék, akkor a racionális és tudomá-
nyos viselkedés az, hogy számításba vesszük a másik alternatívát, amelynek való-
színűsége 99 százalék.

Szabaduljunk meg az előítéletektől!

1. fejezet
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Folytassuk úgy, hogy a tudományos alapról indulunk ki. Két nézet létezik az-
zal kapcsolatban, hogy miként jöttek létre az élőlények. Az egyik az, hogy min-
den élőlényt Isten teremtett meg, a mai, komplex formájukban. A másik az, hogy
az életet értelem nélküli, véletlen egybeesések alakították ki. Ez utóbbi az evolú-
ciós elmélet. 

Ha a tudományos adatokat nézzük, például a molekuláris biológiáét, akkor
láthatjuk, semmi esély arra, hogy egy élő sejt – vagy akár csak a sejtben jelen
lévő milliónyi fehérjemolekula egyike – véletlenül létrejöhetett volna, ahogy
ezt az evolucionisták állítják. Mint azt a következő fejezetekből is láthatjuk
majd, ez a valószínűség-számítás szerint sem lehetséges. Tehát az élet keletke-
zésére vonatkozó evolucionista elmélet igazságának a valószínűsége nullával
egyenlő. 

Ez pedig azt jelenti, hogy a másik elmélet valószínűsége százszázalékos. Va-
gyis az élet tudatosan és szándékosan lett létrehozva. Más szavakkal kifejezve, te-
remtve lett. Minden élőlény egy felsőbbrendű hatalommal, bölcsességgel és tudás-
sal rendelkező Teremtő tervei alapján született. Ez a valóság nem csupán meggyő-
ződés kérdése, hanem az a normális következtetés, amire a bölcsesség, logika és
tudomány jut. Ilyen körülmények között „evolucionista” tudósunknak vissza kel-
lene vonnia állítását, és elfogadnia azt a tényt, ami nyilvánvaló és bizonyított. Ha
másként tesz, azzal csak azt bizonyítja, hogy olyan ember, aki feláldozza a tudo-
mányt saját filozófiája, ideológiája és dogmái oltárán.

Mindezek ellenére tudósunk dühe, makacssága és előítéletei csak erősödnek
minden alkalommal, amikor szembekerül a valósággal. Viselkedését egyetlen szó-
val lehetne magyarázni: hit.  Hiszen nem lehet más magyarázat arra, ha valaki, an-
nak ellenére, hogy szemtől szemben áll az igazsággal, behunyja a szemét és egy
életen át egy olyan lehetetlen forgatókönyvet védelmez, amit a képzeletében ala-
kított ki.  

Vak materializmus
Témánk szempontjából tehát a hit valójában a materialista filozófia, amely
amellett érvel, hogy az anyag öröktől fogva létezik, és nem létezik semmi más,
csak az anyag. Az evolúció elmélete az úgynevezett „tudományos alap” és a va-
kon védelmezett elmélet, amely a materialista filozófiát támogatja. Amikor a tu-
domány megcáfolja az evolúció elméletét – ami a 20. század végére be is követ-
kezett –, akkor az eredményeket próbálják úgy beállítani, hogy továbbra is az
evolúció elméletét támogassák, és így próbálják életben tartani a materialista fi-
lozófiát. 

Törökország egyik legtekintélyesebb evolucionista biológusának néhány sora
jól demonstrálja, hogy milyen balítéletekhez és korlátoltsághoz vezet ez a vak el-
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kötelezettség. Ez a tudós az alábbiak szerint tárgyalja az élet egyik alapvető en-
zimjének, a citokróm-C-nek véletlenszerű létrejöttét:

A citokróm-C szekvenciájának véletlenszerű kialakulásának esélye a nullá-
val egyenlő. Viszont, ha az élethez egy adott szekvenciájára van szükség, ak-
kor azt kell mondanunk, hogy ez a sorrend mégiscsak létrejött egyszer az
egész  Univerzum történetében. Vagy esetleg valamilyen, a definícióink fe-
lett álló metafizikai hatalom hozta létre. Ez utóbbi feltételezés elfogadása vi-
szont nem felel meg a tudomány céljainak. Nézzük tehát mégis az első
hipotézist.3

Ez a tudós „tudományosabbnak” tartja, hogy inkább elfogadjon egy olyan el-
méletet, amelynek valószínűsége saját bevallása szerint is „nullával egyenlő”,
mint a teremtést. Azonban a tudomány szabályai szerint, ha egy eseményre két
magyarázat létezik, és az egyik megvalósulásának „nullával egyenlő” az esélye,
akkor a másik a helyes magyarázat. Azonban a dogmatikus materialista megköze-
lítés teljes mértékben tiltja egy felsőbbrendű Teremtő létezésének elfogadását. Ez
a tiltás kényszeríti az előbbi tudóst – és sok mást is, akik a materialista dogmában
hisznek – hogy olyan feltételezéseket fogadjanak el, amelyek teljesen ellentmon-
danak a józan észnek. 

Az egyszerű emberek, akik hisznek ezeknek a tudósoknak és bíznak bennük, a
materialista bűvölet hatása alá kerülnek, amikor könyveiket és cikkeiket olvassák,
és ugyanolyan elvakulttá és érzéketlenné válnak, mint ők.

Ez a dogmatikus materialista nézet tehet arról, hogy a tudományos közösség
sok nagy alakja ateista. Akik megszabadulnak ennek az elméletnek a bűvköréből,
és nyitott elmével gondolkodnak, nem haboznak elismerni a Teremtő létezését. Az
amerikai biokémikus, dr. Michael J. Behe, az egyik legnagyobb név a később szé-
les körben elfogadott elmélet támogatói közül, amely a teremtés igazságát védel-
mezi. Így jellemzi azokat a tudósokat, akik nem hajlandók elfogadni, hogy az élő-
lények „teremtve” lettek: 

Az elmúlt négy évtizedben a modern biokémia felfedezte a sejt titkait. Emberek
tízezrei áldozták életük nagy részét a laboratóriumi kutatásokra áldozni... A sejt
vizsgálatára – a molekuláris szintű élet vizsgálatára – tett összesített erőfeszíté-
sük eredménye a hangos, tiszta, átható kiáltás: „tervezés!”. Az eredmény olyan
egyértelmű és kétségbevonhatatlan, hogy a tudománytörténet egyik legjelentő-
sebb felfedezésének kell tekintenünk. Ehelyett azonban furcsa, zavart csend ve-
szi körül a sejt szerkezetének csodálatos bonyolultságát. De miért nem veszi bir-
tokba mohón a tudományos közösség ezt az új felfedezést? Miért forgatják a ter-
vezésre vonatkozó megfigyelést intellektuális kesztyűben?  Mert ha elfogadják
a „tudatos tervezés” tényét, az Isten létezésének elfogadását juttatja az
eszükbe, akár tetszik ez nekik, akár nem.4

11
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Ilyenek hát az evolucionista tu-
dósok, akiket Önök a népszerű új-
ságokban és a tévében láthatnak,
és akiknek a könyveit olvassák.
Minden tudományos kutatás a Te-
remtő létezését bizonyítja. Őket
azonban elvakította és érzéketlen-
né tette a dogmatikus materialista
nevelés, amely még mindig ott van
minden tagadásuk mögött. 

Azok az emberek, akik ma-
kacsul figyelmen kívül hagyják
a Teremtő jeleit és bizonyítékait,
teljesen érzéketlenné válnak. Az

érzéketlenségük okozta tudatlan önteltségükben odáig juthatnak, hogy teljes ab-
szurditást támogassanak és fogadjanak el erényként. Jó példa erre a kiemelkedő
evolucionista, Richard Dawkins, aki arra szólítja fel a keresztényeket, hogy még
akkor se higgyenek a csoda lehetőségében, ha saját szemükkel látják, hogy Szűz
Mária szobra integet nekik. Dawkins szerint: 

„Lehet, hogy a szobor karjában lévő atomok véletlenül éppen ugyanabban az
irányban mozdultak el - a valószínűsége nagyon kicsi, de megtörténhet. ”5

A hitetlenek magatartása nem újdonság, mindig is létezett a történelem során.
Az evolucionisták dogmatikus gondolkodása nem újdonság, és nem is csak rájuk
jellemző. Voltaképpen amihez az evolucionista tudós ragaszkodik, az nem mo-
dern, tudományos gondolkodás, hanem olyan tudatlanság, amely a legcivilizálat-
lanabb pogány közösségek idejéből maradt fenn. 

Evolucionista tömegképzés
Az emberek gyakran nem látják a valóságot, ezáltal valamiféle „bűvölet” tartja
őket hatalmában. Ugyanez a bűvölet található az evolúciós elmélet világméretű el-
fogadásának hátterében.  Bűvölet alatt nem mást értünk, mint az oktatás általi kon-
dicionálást. Az emberek fejébe tanulmányaik során olyan intenzíven töltik az evo-
lúció elméletét, fel sem merül bennük, hogy torzításról lehet szó. 

Ez a sulykolás rossz hatással van az agyra, és csorbítja az ítélőképességet. Az
agy a folyamatos kondicionálás hatására nem úgy látja a tényeket, amilyenek azok
a valóságban, hanem úgy, ahogy tanítják neki. Ezt a jelenséget más példákban is
megfigyelhetjük. Például hipnózisban könnyedén elhitethető valakivel, hogy az
ágy, amelyen fekszik, valójában egy autó, és ez a hit a hipnózis végeztével is meg-
marad benne. Számára logikusnak és igaznak tűnik, mert valóban úgy látja, és
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semmi kétsége sincs felőle. Az ilyen példák jól mutatják a meggyőzés hatékony-
ságát és erejét, és a tudományos irodalomban is számos bizonyítékot találunk rá,
vagy olvashatunk róla a pszichológiai és pszichiátriai szakkönyvekben.

Az evolúciós elméletet és az erre támaszkodó materialista világnézetet a folya-
matos sulykolás, ismétlés és meggyőzés erejével ültették el a tömegek agyában.
Az emberek, akik folyamatosan az evolúció hirdetésével találkoznak az iskolában,
a médiában és az úgynevezett „tudományos” fórumokon, nem veszik észre, hogy
ennek az elméletnek az elfogadása voltaképpen ellentmond a józan ész legalapve-
tőbb elveinek. 

A hatás alól maguk a tudósok sem vonhatják ki magukat. A tudományos élet
porondján megjelenő fiatalok egyre inkább magukévá teszik a materialista világ-
képet. A bűvölet hatása alatt sok evolucionista tudós tudományos bizonyítékokat
keres, hogy megerősítse a 19. századi irracionális és elavult evolúciós elméletet,
amelyet már régen megdöntöttek a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok. 

De a tudósokat más erők is kényszerítik a materializmusra és evolucionizmus-
ra. A nyugati országokban egy tudósnak szem előtt kell tartania bizonyos normá-
kat, ha előre akar lépni, tudományos elismeréshez akar jutni, vagy azt szeretné,
hogy a cikkeit leközöljék a tudományos folyóiratok. Az első számú alapfeltétel
pedig az evolúció fenntartások nélküli elfogadása. A rendszer olyan messzire
megy, arra kényszeríti a tudósokat, hogy életüket és tudományos karrierjüket egy
dogmatikus hit szolgálatában töltsék. Az amerikai molekuláris biológus, Jonathan
Wells erről a nyomásról ír 2000-ben kiadott, Az evolúció ikonjai című könyvében:

„A dogmatikus darwinizmus úgy kezdődött, hogy a meglévő bizonyítékot egy-
oldalúan értelmezték, és ezt nyilvánították az egyetlen tudományos útnak. En-
nek kritikusait tudománytalannak bélyegzik, cikkeiket elutasítják a jó nevű tu-
dományos folyóiratok, amelyek szerkesztőségében túlnyomó többségben van-
nak a dogmatikusok. Az evolúciót kritizálókat nem támogatják az állami szer-
vezetek, amelyek a támogatási kérelmeket a dogmatikusokhoz küldik
felülbírálatra, és végül a kritikus tudósokat teljes egészében kirekesztik a tudo-
mányos társadalomból. Eközben a darwinista nézet ellen felhozott bizonyíté-
kok egyszerűen eltűnnek, ahogy a maffia ellen tanúskodók szoktak eltűnni.
Vagy a bizonyítékokat olyan, senki által sem olvasott kiadványokban temetik
el, ahol csak az igazán elkötelezett kutató akadhat rá. És ha a kritikusokat el-
hallgattatták és az ellenbizonyítékot eltüntették, a dogmatikusok kijelentik,
hogy folyik a tudományos vita a témáról, de számottevő ellenbizonyíték nem
merült fel.” 6 

Ez hát a valóság a mögött a kijelentés mögött, hogy „az evolúciót még mindig
elfogadja a tudományos világ”. Az evolúció elméletét nem azért tartják életben,
mert tudományos értéke van, hanem azért, mert ez ideológiai kötelesség. Nagyon
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kevés olyan tudós van, aki tisztában van a valósággal, és ki meri jelenteni, hogy a
király meztelen.

Könyvünkben az olvasó saját maga lesz a tanú rá, hogy az evolúciós elmélet tu-
lajdonképpen csalás - olyan csalás, amelynek minden elemét meghazudtolja a tu-
domány, és amelyet mégis fenntartanak, hogy elleplezzék a teremtés valóságát. Re-
méljük, az olvasó felébred és megszabadul attól a bűvölettől, amely a hatalmában
tartja az emberek gondolkodását, elhomályosítja ítélőképességüket, és reméljük,
hogy komolyan elgondolkodik majd azon, amit ebben a könyvben olvasott. 

Aki megszabadul a belésulykolt előítéletektől és tisztán, szabadon gondolko-
dik, az fel fogja fedezni a kristálytiszta igazságot.  Ez a kétségbevonhatatlan igaz-
ság, amelyet a modern tudomány is minden tekintetben alátámaszt, az, hogy az
élőlények nem a véletlen, hanem a teremtés következményeként jöttek létre. Az
ember könnyen megértheti a teremtés tényét, ha elgondolkodik saját létezésén,
azon, hogy hogyan jött létre egyetlen csepp folyadékból, vagy ha szemügyre ve-
szi a többi élőlény tökéletességét.



Az evolucionista gondolkodás, mint a teremtés tényét tagadó dogmatikus
hit gyökerei az ókorba nyúlnak vissza. Az ókori Görögország legtöbb po-
gány filozófusa az evolúció híve volt. A filozófiatörténetet tanulmányoz-

va megfigyelhetjük, hogy számos filozófia gerincét az evolúció alkotja. 
A modern tudomány megszületésében azonban nem az ősi pogány filozófia,

hanem az Istenbe vetett hit játszotta a serkentő szerepet. A legtöbb ember, akit
ma a tudomány úttörőiként tartunk számon, hitt Isten létezésében, és a tudomány
tanulmányozása közben az Isten által teremtett világmindenséget kutatta, Isten
törvényeit és az Ő teremtésének részleteit vizsgálta. A csillagászok, Leonardo
da Vinci, Kopernikusz, Kepler, Galilei, vagy a paleontológia atyja, Cuvier, a
botanika és a zoológia úttörője, Linné, és Isaac Newton, akit úgy emlegetnek: a
valaha élt legnagyobb tudós, mind azzal a hittel folytatták tanulmányaikat, hogy
Isten létezik, sőt, hogy az egész teremtett világot Ő hozta létre.7 Albert Einstein,
akit korunk legnagyobb lángelméjének tartunk, szintén olyan tudós volt, aki hitt
Istenben, és kijelentette: „Nem tudok elképzelni olyan jelentős tudóst, akinek ne
lenne szilárd hite. Egy hasonlattal tudnák kifejezni legjobban: a tudomány hit
nélkül sántít.”8

A modern fizika egyik megalapítója, a német fizikus, Max Planck mondta:
„Bárki, aki valaha is komolyabb tudományos munkát végzett, rájött, hogy a tudo-
mány templomába vezető ajtó fölött ezek a szavak állnak kőbe vésve: Hinned
kell. Olyan követelmény ez, amely nélkül egyetlen tudós sem lehet meg.”9

Az evolúciós elmélet a materialista filozófia eredménye, és az ókori materia-
lista filozófiák 19. századi divatba jöttekor vált széles körben elterjedtté. Mint már
korábban is mondtuk, a materializmus a természet jelenséget tisztán anyagi ténye-
zőkkel magyarázza. Mivel alapjaiban tagadja a teremtést, azt állítja, hogy minden
dolog, élő és élettelen egyaránt, nem a teremtés, hanem véletlenszerűen bekövet-
kező események eredményeképpen jött létre. Az emberi elmének azonban olyan a
természete, hogy ha rendezettséget lát, akkor feltételezi egy rendező erő létezését
is. A materialista filozófia, amely ellentmond az emberi elme alapvető természe-
tének, a 19. század közepén hozta létre az „evolúció elméletét”. 

Az elmélet rövid története 

2. fejezet
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Darwin képzelete 
Az az ember, aki a mai formájában előter-
jesztette az evolúció elméletét, egy amatőr
angol természetbúvár, Charles Robert
Darwin volt. 

Darwin sohasem részesült biológiai
képzésben. Csak mint amatőrt érdekelte a
természet és az élőlények kérdése. Érdek-
lődése arra sarkallta, hogy önkéntesként
csatlakozzék egy expedícióhoz, amely a
H. M. S. Beagle nevű hajó fedélzetén vá-
gott neki 1832-ben, hogy öt éven át utaz-
zék a világ különböző tájain. Az ifjú Dar-
wint rendkívül lenyűgözték a különböző
élőlények, főleg egy bizonyos pintyfaj
egyedei, amelyeket a Galápagos-

szigeteken látott. Úgy gondolta, hogy a madarak csőrformájában tapasztalható el-
térések annak köszönhetők, hogy alkalmazkodtak az élőhelyükhöz. Ezt az ötletet
tartva szem előtt, feltételezte, hogy az élet és a fajok eredete a környezethez való
alkalmazkodásban keresendő. Darwin szerint az egyes fajokat nem külön-külön
teremtette Isten, hanem egyetlen közös őstől származnak, és a természeti hatások
következtében különültek el egymástól.  

Darwin feltételezése nem tudományos felfedezésen vagy kísérleteken alapult,
az idő múltával azonban megalkotta belőle megalapozatlan elméletét, amely lel-
kes támogatókra talált a kor materialista biológusainak körében. Az alapötlet az
volt, hogy a környezetéhez legjobban alkalmazkodó egyed örökítette tovább elő-
nyös tulajdonságait a következő generációra, és ezek az időközben felhalmozódó
tulajdonságok végül teljesen különálló fajt alakítottak ki. (Hogy ezek az „előnyös
tulajdonságok” honnan származtak, azt nem tisztázta.) Darwin szerint ennek a me-
chanizmusnak a legfejlettebb terméke az ember.

Darwin ezt a kitalált folyamatot a „természetes kiválasztódás útján bekövetke-
ző evolúció” névvel illette. Úgy vélte, hogy megtalálta a fajok eredetét: minden
faj egy másik fajból alakult ki. Nézeteit 1859-ben tette közzé, A fajok eredete ter-
mészetes kiválasztódás útján című könyvében.

Darwin nagyon is tudta, hogy elmélete rengeteg problémával találja szemben
magát. Ezt be is vallotta A fajok eredete című könyvében, Az elmélet nehézségei
(Difficulties on Theory) fejezetben. Ezek a nehézségek elsősorban a régészeti ma-
radványok, az élőlények bonyolult szervei, amelyek egyszerűen nem jöhettek lét-
re véletlenszerűen (például a szem), és az élőlények ösztönei voltak. Darwin re-
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mélte, hogy ezeket a nehézségeket előbb-utóbb legyőzik majd az újabb felfedezé-
sek, de ez nem tartotta vissza őt attól, hogy némelyikre saját maga elő ne álljon
valami teljesen pontatlan magyarázattal. Az amerikai fizikus, Lipson, a követke-
ző kommentárt fűzi Darwin „nehézségeihez”:

A fajok eredetét olvasva úgy találtam, hogy Darwin sokkal kevésbé biztos ma-
gában, mint ahogy azt láttatják, Az elmélet nehézségei című fejezet például fi-
gyelemre méltó kételkedést tükröz. Fizikusként különösen megragadtak meg-
jegyzései, hogy hogyan jöhetett létre a szem.10

Darwin legnagyobb baja az lett, hogy a tudomány, melytől azt remélte, hogy
megválaszolja tézisének problémás pontjait, valójában óriási méretűre növelte
azokat. Elméletének kidolgozása közben számos evolucionista biológus volt nagy
hatással Darwinra, kiváltképp a francia Lamarck.11 Lamarck szerint az élőlények
átörökítették az életük során megszerzett tulajdonságokat, és így fejlődtek. Példá-
ul a zsiráfok antilopszerű állatokból fejlődtek ki úgy, hogy generációkon keresztül
egyre tovább és tovább nyújtották ki nyakukat, ahogy egyre magasabb ágakat
akartak elérni. Darwin a tulajdonságok átadásának ezt az elméletét tette az élőlé-
nyek fejlődésének alapvető tényezőjévé. De Darwin és Lamarck is tévedtek, mert
az ő idejükben az életet még csak nagyon primitív eszközökkel, nagyon alacsony
színvonalon lehetett tanulmányozni. Sok tudományos területnek, például a gene-
tikának és a biokémiának még a neve sem létezett akkoriban. Elméleteik ezért tel-
jesen a képzelet erejére hagyatkoztak.

Miközben még hallatszott Darwin könyvének visszhangja, egy osztrák botanikus,
Gregor Mendel felfedezte az öröklődés szabályait 1865-ben. Mendel felfedezéséről
nem sokan hallottak az évszázad végéig, de az 1900-as évek elején nagyon fontossá
vált. Ez jelentette a genetika tudományának
megszületését. Később a gének és kromo-
szómák szerkezetét is megismerték. Az
1950-es évek felfedezése, a genetikai infor-
mációt tartalmazó DNS-molekula nagy krí-
zist jelentett az evolúciós elmélet számára.
Ennek oka az élet hihetetlen bonyolultsága
és a Darwin által előterjesztett evolúciós me-
chanizmus érvénytelensége volt.

Mindeme fejlődésnek azt kellett volna
eredményeznie, hogy Darwin elmélete el-
tűnik a történelem szemétvödrében. Ez
mégsem következett be, mert bizonyos kö-
rök ragaszkodtak az elmélet megújításá-
hoz, átdolgozásához és tudományos fóru-

Mendel genetikai törvényei zsákut-
cába juttatták az evolúciós elméletet



Amikor Darwin elképzeléseit elő-
terjesztette, a genetika, mikro-
biológia és a biokémia tudo-

mánya még nem létezett. Ha ezeket a
tudományokat már Darwin előtt is
felfedezték volna, akkor ő maga is
könnyedén belátta volna, hogy el-
mélete teljesen tudománytalan,
és a továbbiakban meg sem kí-
sérelt volna ilyen alaptalan kije-
lentésekkel előállni. A fajokat
meghatározó információ már ott
van a génekben, és teljesen
lehetetlen, hogy a természe-
tes kiválasztódás során, a
gének megváltozásával jöj-
jenek létre új fajok. 

Hasonlóképpen, a tudományos világ
akkoriban még csak nagyon alapszinten
és nagy vonalakban értette a sejt felépí-
tését és működését. Ha Darwin csak
egyetlen pillantást is vethetett volna egy
sejtre egy elektronmikroszkóp segítsé-
gével, láthatta volna a sejt hihetetlen bo-
nyolultságát és szerkezetét. Saját sze-
mével győződhetett volna meg arról,
hogy ilyen kifinomult és bonyolult rend-
szer nem jöhetett létre apróbb, véletlen-
szerű változásokon keresztül. Ha
ismerte volna a biomatematikát,
akkor megértette volna, hogy még
egyetlen fehérjemolekula sem jöhetett
létre véletlenül, nemhogy egy
egész sejt.

A sejt felépítését csak egy
elektronmikroszkóppal le-

het megvizsgálni. Darwin
idején a balra látható kezdet-
leges mikroszkóppal csupán
a sejt külső felszínéig jutot-

tak el.

A TUDOMÁNY KEZDETLEGES SZÍNVONALA DARWIN IDEJÉN



mokon való előterjesztéséhez. Ezeket az erőfeszítéseket csak akkor érthetjük
meg, ha tudjuk, hogy nem tudományos, hanem ideológiai szándékok rejlenek
mögötte. 

A neodarwinizmus kétségbeesett erőfeszítései
Darwin elmélete komoly krízisbe került, amikor a genetika törvényeit felfedezték
a 20. század elején. Ennek ellenére azok a tudósok, akik eltökélték, hogy hűsége-
sek maradnak Darwin eszméihez, megpróbáltak előállni valamilyen megoldással.
Az Amerikai Földrajzi Társulat által 1941-ben szervezett konferencián nem ki-
sebb személyek gyűltek össze, mint G. Ledyard Stebbins és Theodosius
Dobzhansky genetikus, Ernst Mayr és Julian Huxley zoológus, George Gaylord
Simpson és Glenn L. Jepsen paleontológus, és a matematikai genetikusok közül
Ronald Fisher és Sewall Right. Hosszas megbeszélés után elhatározták, hogy „be-
foltozzák” a darwinizmust. 

Ez a tanácskozás az előnyös változatok kérdésére koncentrált, amelyek állító-
lag az élőlények fejlődését okozzák – olyan pont ez, amelyet maga Darwin nem
tudott megmagyarázni, helyette inkább Lamarck elméletét vette át. Az új elképze-
lés a „véletlen mutáció” volt. Az új elméletnek a „modern szintetikus evolúciós el-
mélet” nevet adták, és úgy alakították ki, hogy Darwin természetes kiválasztódás-
ról szóló elképzeléséhez hozzáadták még a mutáció fogalmát. Az új elmélet rövid
időn belül neodarwinizmus néven vált ismertté. 

A következő évtizedek azzal teltek, hogy kétségbeesetten próbálták bizonyíta-
ni a neodarwinizmus igazságát. Az már ismert tény volt, hogy a mutáció – vagyis
az élőlények génjeiben külső tényezők hatására bekövetkező szakadások, helyvál-
toztatások, rongálódások – minden esetben káros. A neodarwinisták az „előnyös
mutáció” létezését próbálták bizonyítani, számtalan mutációs kísérlettel. Minden
erőfeszítésük teljes kudarcba fulladt. 
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A neodarwinizmus atyjai:
Ernst Mayr, Theodosius Dobzhansky és Julian Huxley



Azt is megpróbálták bebizonyítani,
hogy az első élő szervezetek véletlenül jö-
hettek létre, primitív földi körülmények
között, de ezeket a kísérleteket is ugyanaz
a kudarc kísérte. Minden olyan kísérlet,
ami azt próbálta bizonyítani, hogy az élet
létrejöhetett véletlenül, sikertelen volt. A
valószínűség-számítások azt igazolják,
hogy még egyetlen fehérje, az élet építő-
köve, sem jöhetett létre véletlenül. És a
sejtet – amely az evolucionisták állítása
szerint véletlenül alakult ki, primitív és el-
lenőrizetlen földi körülmények között –
még a 21. század magas színvonalú bioló-

giai laboratóriumaiban sem sikerült szintetizálni.
A neodarwinista elméletet a régészeti leletek is cáfolják. Sehol a világon nem

találtak semmiféle „átmeneti formát”, amelyek azt mutatnák, hogy a primitív or-
ganizmusok fokozatosan fejlettebbekké alakultak át, ahogy azt az evolucionisták
állítják. Ugyanakkor viszont az összehasonlító anatómia tudománya rávilágított,
hogy azok a fajok, amelyekről azt feltételezték, hogy egymásból fejlődtek ki, any-
nyira eltérő anatómiai jellemzőket mutatnak, hogy semmiképpen nem lehetnek
egymás ősei vagy leszármazottai.

A neodarwinizmus különben sem volt soha megalapozott tudományos elmélet,
hanem ideológiai dogma, valamiféle „vallás”. Olyannyira, hogy Julian Huxley, a
neodarwinista nézet elsőszámú védelmezőinek egyike ezt nyíltan kijelentette 1958-
ban kiadott, Religion Without Revelation (Nem kinyilatkoztatott vallás) című köny-
vében. Huxley egy másik írásában így magyarázza, miért vallás az evolúciós elmé-
let: A vallás olyan nézőpont, amely alapjában véve a világhoz szól és átfogja azt.
Ezáltal az evolúció átveheti egy időre az istenhit által betöltött szerepet, vagyis egy
olyan szilárd alapelvvé válhat, amely megszervezi az ember hitét és reményeit.12

Ugyanezt a tényt a kanadai Michael Ruse, aki „az evolúció elkötelezett híve-
ként” állította be magát, egy 1993-ban megrendezett konferenciáján így fedte fel:
„Semmi kétség, hogy a múltban és még napjainkban is az evolúciós elmélet
számos védelmezője azért támogatja az evolúciót, mert tagadja a vallást. Ne-
kem úgy tűnik, ha alaposan megvizsgáljuk a teóriát, az bizonyos értelemben a
naturalizmus szolgálatába állította magát.”13 

Ezért védelmezik az evolúció hívei még mindig az elméletüket, a számtalan el-
lentétes tudományos információ dacára. Szerintük az evolúció egy olyan hit,
amelyről soha nem lehet lemondani.  Abban viszont nem tudnak egyezségre jut-

Stephen Jay Gould
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ni, hogy melyik a „helyes” az evolúció végbemenetelét ábrázoló modellek közül.
Az egyik legfontosabb eme modellek közül az „ugrásszerű evolúció” néven ismert
fantasztikus elképzelés. 

Az ugrásszerű evolúció 
A neodarwinista modell ma még mindig az első elmélet, amire gondolunk, ha az
„evolúciós elmélet” kifejezést halljuk. Az elmúlt évtizedekben azonban előter-
jesztettek egy újabb elképzelést is.. Ez a „megszakított egyensúly” (punctuated
equilibrium) vagy más néven „ugrásszerű evolúció”.

Ennek az elméletnek az első, fanatikus támogatói az 1970-es évek végén jelen-
tek meg. Két amerikai paleontológus, Niles Eldredge és Stephen Jay Gould, na-
gyon jól tudták, hogy a neodarwinista elméletet tökéletesen cáfolják a régészeti le-
letek. Ezek a leletek nem azt bizonyítják, hogy az élőlények fokozatosan fejlődtek
volna ki, hanem azt, hogy hirtelen, teljesen kialakulva jelentek meg. A
neodarwinistákat az a remény éltette – és élteti mind a mai napig – hogy egyszer
csak megtalálják majd az elveszett átmeneti formákat. Mikor rájöttek, hogy ez a
remény teljesen alaptalan, Eldredge és Gould mégis képtelenek voltak feladni
dogmatikus elméletüket, ezért új modellt terjesztettek elő: ez a pontos egyensúly.
Azt állítja, hogy az evolúció nem fokozatos, apró változások eredményeként, ha-
nem inkább hirtelen, hatalmas változások által ment végbe.

Napjainkban a világ sok országában több tízezer tudós tagadja az evolúciós elméletet.
Az elmélet érvénytelenségét bemutató számos tudományos könyv jelent meg



Ez a modell nem más, mint puszta fantáziálás. Például az európai paleontoló-
gus, O. H. Shindewolf, aki Eldredge és Gould elméletének úttörője volt, azt állí-
totta, hogy az első madár egy hüllőtojásból bújt elő, és „nagymértékű mutáció”
eredménye volt, vagyis egy hatalmas véletlen baleset, amely a hüllő genetikai
szerkezetében következett be.14 Ugyanez az elmélet azt is állítja, hogy egyes szá-
razföldi állatok hatalmas bálnákká alakulhattak, egyetlen hirtelen és minden rész-
letre kiterjedő változás által. Ezek az állítások, amelyek teljesen ellentmondanak
a genetika, biokémia és biofizika alaptörvényeinek, körülbelül annyira tudomá-
nyosak, mint a jelenet a tündérmesében, amikor a béka királyfivá változik. Ennek
ellenére, mivel a neodarwinista elmélet akkora válságban volt, egyes evolucionis-
ta őslénykutatók elfogadták ezt az elméletet, amely még bizarrabb volt, mint ma-
ga a neodarwinizmus. 

Ennek a modellnek az egyetlen célja az volt, hogy megmagyarázza a régészeti
leletek hiányosságát, amelyet a neodarwinista modell nem tudott megmagyarázni.
Azonban aligha racionális magyarázat az, hogy „hirtelen kikelt egy madár a hüllő-
tojásból”, mert még az evolucionisták saját bevallása szerint is ahhoz, hogy egy faj
egy másik fajból létrejöjjön, nagymértékű és előnyös genetikai változásra van
szükség. Azonban nem létezik olyan genetikai mutáció, amely javítana a genetikai
információn, vagy új információt tenne hozzá. A mutáció csak rombolja a geneti-
kai információt. Ezért az a „nagymértékű mutáció”, amit a pontos egyensúly mo-
dell képzelt el, csak nagymértékű romlást okozna a genetikai információban. 

Továbbá a „ugrásszerű evolúció” modellje rögtön az elején összeomlik, mert
képtelen megmagyarázni magának az életnek a keletkezését – ugyanez a kérdés
cáfolja a neodarwinista modellt már a legelső lépésnél. Mivel egyetlen fehérje
sem jöhetett létre véletlenül, az a vita, hogy a sok millió fehérjéből felépülő élő-
lények fokozatosan vagy nagy ugrásokkal jöttek létre, teljesen meddő. 

Ennek ellenére, ha napjainkban az evolúciót említik, még mindig a
neodarwinista modellre gondolnak. A következő fejezetekben először megvizs-
gáljuk a neodarwinista modell két elképzelt mechanizmusát, és aztán megvizsgál-
juk a modellt a régészeti leletek fényében. Utána az élet keletkezésének kérdésé-
vel foglalkozunk bővebben, ami meg fogja cáfolni a neodarwinista modellt és a
többi evolúciós modellt is.

Mielőtt azonban ezt megtennénk, talán hasznos lehet figyelmeztetni az olva-
sót, hogy valóság, amellyel minden lépésben találkozni fogunk az, hogy az evolú-
ciós elmélet óriási csalás, amely teljesen eltér a valós élet tényeitől. Olyan csalás
ez, amellyel 140 éve tévesztik meg a világot. A legújabb tudományos felfedezé-
seknek köszönhetően további védelmezése azonban lehetetlenné vált. 
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A neodarwinista modell, ami ma az evolúció „élvonalának” számít, azzal ér-
vel, hogy az élet két természetes mechanizmus: a „természetes kiválasztó-
dás” és a „mutáció” révén jött létre. Az elmélet alapja a következő: „a ter-

mészetes kiválasztódás és a mutáció egymást kiegészítő folyamatok. Az evolúciós
változások forrása a véletlen mutáció, amely az élőlények genetikai szerkezetében
következik be. A mutáció által kialakított tulajdonságok a természetes kiválasztódás
révén maradnak meg vagy tűnnek el, és ez által fejlődnek az élőlények.”

Amikor közelebbről is megvizsgáljuk ezt az elméletet, láthatjuk, hogy egyál-
talán nem létezik ilyen evolúciós mechanizmus, mert sem a természetes kiválasz-
tódás, sem a mutáció nem támasztja alá azt, hogy az élőlények különböző fajai
egymásból fejlődtek volna ki. 

Természetes kiválasztódás 
A természetes kiválasztódást, a természet egyik folyamatát már Darwin előtt is is-
merték a biológusok, és úgy határozták meg: „olyan mechanizmus, amely válto-
zatlan állapotukban tartja fenn a fajokat, és megakadályozza leromlásukat”. Dar-
win volt az első ember, aki feltételezte, hogy ez a folyamat evolúciós erővel bír,
és aztán egész elméletét erre a feltételezésre építette fel. A könyvének adott cím
is mutatja, hogy a természetes kiválasztódás volt Darwin elméletének alapja: A
fajok eredete, természetes kiválasztódás útján. Azonban Darwin óta egyetlen ap-
ró bizonyíték sem merült fel arra, hogy az élőlények a természetes kiválasztódás
segítségével fejlődtek ki. Colin Patterson, az angliai Természettudományi Múze-
um vezető paleontológusa, aki mellesleg tekintélyes evolucionista, hangsúlyozza,
hogy a természetes kiválasztódásról sohasem bizonyították be, hogy lenne ereje
az élőlények fejlődését előidézni: 

„Soha senkinek sem sikerült új fajt létrehoznia természetes kiválasztódás ré-
vén. Még csak a közelébe sem jutottak soha, és a neodarwinizmusban erről
zajlik a legtöbb vita”.15

A természetes kiválasztódás elve szerint azok az egyedek, amelyek a legalkal-
masabbak az adott környezetben való túlélésre, fennmaradnak azáltal, hogy a túl-

Az evolúció elképzelt működése 

3. fejezet
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élésre képesebb utódaik lesznek, míg azok, amelyek nem alkalmasak a túlélésre,
elpusztulnak. Például ha van egy szarvascsorda, amelyet vadállatok fenyegetnek,
akkor természetesen azok az egyedek fognak életben maradni, amelyek gyorsab-
ban tudnak futni. De akármeddig is folytatódik ez a folyamat, a szarvasokat nem
fogja új fajjá változtatni. Lehet, hogy gyorsabban fognak futni, de a szarvasok ak-
kor is szarvasok maradnak.

Ha megvizsgáljuk azt a néhány példát, amelyet az evolucionisták hoztak fel a
természetes kiválasztódásra, akkor látni fogjuk, hogy ezek nem mások, mint pusz-
ta megtévesztési kísérletek. 

„Ipari melanizmus” 
Douglas Futuyma 1986-ban kiadott egy könyvet, Az evolúció biológiája címmel,
amelyet az egyik olyan forrásként tartanak számon, amely a legegyértelműbben
magyarázza a természetes kiválasztódás útján végbemenő evolúciót. A leghíre-
sebb példa ebben a témában az éjjeli lepkék pigmentációja, ami jelentősen söté-
tebbé vált az angliai ipari forradalom során. Ezt a történetet számtalan biológia-
könyvben megtaláljuk, nemcsak Douglas Futuyma könyvében. 

A történet a brit fizikus és biológus, Bernard Kettlewell 1950-es években végzett kí-
sérletein alapul. A beszámoló szerint, az ipari forradalom kezdetén a Manchester kör-
nyéki fák kérge meglehetősen világos volt. Emiatt a fakérgen pihenő sötét pigmentáci-
ójú (melanisztikus) éjjeli lepkéket könnyen észrevették a velük táplálkozó madarak, és
ezért nagyon kevés esélyük volt a túlélésre. Ötven évvel később, azokban az erdőségek-
ben, amelyekben az ipari szennyezés kiirtotta a zuzmókat, a fák törzse sötétebbé vált,
és ezért a világos színezetű lepkék kerültek nagyobb veszélybe. Ennek eredményeként
csökkent a világos színű lepkék populációja, ám növekedett a sötét színűeké. Az evo-
lucionisták szerint ez hatalmas bizonyíték az ő elméletükre. Az evolucionisták ebben a
történetben keresnek menedéket, és ezt használják kirakatként annak bizonyítására,
hogy a világos színű lepkékből hogyan „fejlődtek ki” a sötét színűek. 

Pedig egyértelmű, hogy ezt a jelenséget nem lehet az evolúciós elmélet bizo-
nyítékaként felhasználni, hiszen a természetes kiválasztódás nem hoz létre olyan
új formát, amely nem létezett korábban. A sötét színű lepkék ott voltak a lepkepo-
pulációban már az ipari forradalom előtt is. Csak a különböző színű egyedek ará-
nya változott a populáción belül. A lepkéknek nem fejlődött ki új tulajdonságuk
vagy új szervük, amely által új faj jöhetne létre. Ha egy lepkét valamilyen más faj-
já akarnánk változtatni, például madárrá, akkor meg kellene változtatnunk a gén-
állományát. Vagyis teljesen új genetikai programot kellene létrehozni számára,
amely tartalmazza a madár fizikai jellemzőit. 

Ezt a választ adhatjuk az evolucionisták történetére az „ipari melanizmusról”.
Van azonban a történetnek egy másik, érdekesebb oldala is: nemcsak maga a ma-
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gyarázat, hanem a történet is hamis! Ahogy a molekuláris biológus, Jonathan
Wells magyarázza Icons of Evolution (Az evolúció ikonjai) című könyvében, a sö-
tét színű lepke története, amely minden evolúciós szemléletű könyvben megtalál-
ható, és ezért maga is az evolúció egyik „ikonjává” vált, nem tükrözi a valóságot.
Wells leírja könyvében, hogy Bernard Kettlewell kísérlete, amelyet az elmélet „tu-
dományos bizonyítékának” neveznek, valójában tudományos botrány. Ennek a
botránynak néhány lényeges pontja van.

Számos, Kettlewell után végzett megfigyelés bizonyította, hogy ennek a lep-
kefajnak csupán egy típusa pihent a fakérgen, a többség jobban szeretett kis víz-
szintes ágak alá húzódni. 1980 óta nyilvánvalóvá vált, hogy ennek a lepkefajnak
az egyedei normális esetben nem időznek a fakérgen. 25 éves kutatómunka után
számos tudós, köztük Cyril Clarke és Rory Howlett, Michael Majerus, Tony
Liebert, és Paul Brakefield vonta le a következtetést: „Kettlewell kísérletében a
lepkéket arra kényszerítették, hogy a normálistól eltérő, atipikus módon viselked-
jenek, ezért az eredmények tudományos szempontból nem elfogadhatóak”.

A Kettlewell eredményeit felülvizsgáló tudósok még ennél is érdekesebb ered-
ményekre jutottak! Jogosan várhatnánk el, hogy a kevésbé szennyezett vidéken a
világos színű lepkék legyenek többségben. Ezzel épp ellenkezőleg, Anglia szeny-
nyezetlen vidékein négyszer annyi sötét színű lepkét találtak, mint világosat. Ez
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Az angol ipari forradalom pillangóinak példája a természetes kiválasztódás
során történő evolúció legfontosabb bizonyítékát képezi. Pedig semmiféle
fejlődésről nincs szó, hiszen új lepkefaj nem jött létre. Balra a fák és a rajtuk levő
lepkék ipari forradalom előtti, jobbra pedig az ipari forradalom utáni állapota
látható



azt jelenti, hogy a fatörzsek és a lepkék színe között semmiféle összefüggés nincs,
hiába állítja ezt Kettlewell és csaknem minden evolucionista forrás. 

A további kutatások felfedték a tudományos botrány mélyebb dimenzióit: a
„fatörzsön pihenő lepkék”, amelyeket Kettlewell fotózott le, valójában nem is él-
tek. Kettlewell elhullott példányokat ragasztott vagy tűzött fel a fatörzsekre, és
úgy fotózta le őket. Valójában nagyon kevés esélye lett volna arra, hogy ilyen
fényképeket készítsen, hiszen a lepkék nem a fatörzsön szeretnek pihenni, hanem
a kis ágak és levelek alatt.16

Ezekre a tényekre csak az 1990-es évek végén jött rá a világ tudományos kö-
zössége. Az ipari melanizmus mítoszának összeomlása, amely addig az egyik
legértékesebb forrása volt a „bevezetés az evolúcióba” témájú előadásoknak,
igencsak kiábrándította az evolucionistákat. Egyikük, Jerry Coyne, meg is je-
gyezte: „Saját reakcióm arra a kiábrándultságra emlékeztetett, amikor hatéves
koromban rájöttem, hogy az ajándékokat nem a Mikulás hozza, hanem az
apám.”17

Így hát a „természetes kiválasztódás leghíresebb példája” a történelem sze-
métdombjára került, amikor kiderült róla, hogy nem más, mint tudományos bot-
rány. És ez elkerülhetetlen volt, mert a természetes kiválasztódás nem az „evo-
lúció működése”, bármit állítsanak is az evolucionisták. Nem képes új szervet
teremteni egy élőlényben, eltávolítani egy meglévőt, vagy az élőlényt más fajjá
alakítani.

Miért nem természetes az élőlények kiválasztódása?
A természetes kiválasztódás egyáltalán nem támogatja az evolúció elméletét,
mert ez a mechanizmus soha nem képes bővíteni vagy javítani egy faj geneti-
kai információit. Arra sem képes, hogy egy fajt egy másik fajjá alakítson át: a
tengeri csillagot hallá, a halat békává, a békát krokodillá, vagy a krokodilt madár-
rá. Az ugrásszerű evolúció legnagyobb védelmezője, Gould, az alábbiakat írta a
természetes kiválasztódás zsákutcájáról: 

„A darwinizmus lényege egyetlen jelmondaton alapszik: a természetes kivá-
lasztódás az evolúció folyamatát előrevivő alkotóerő. Azt senki sem tagadja,
hogy a természetes kiválasztódásnak megvan a negatív szerepe, amennyiben
kiküszöböli a nem életrevaló egyedeket. A darwini elmélet feltételezi és meg-
kívánja, hogy ugyanez az erő létrehozza az életrevalókat is.” 18

A másik félrevezető módszer, amit az evolucionisták alkalmaznak a termé-
szetes kiválasztódással kapcsolatban az, hogy próbálják úgy beállítani, mint-
ha tudatos tervező erő lenne. A természetes kiválasztódásnak azonban nincs
tudata. Nincs akarata, amellyel el tudná dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz az
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élőlényeknek. Ezért a természetes kiválasztódással nem magyarázható a bio-
lógiai rendszerek és szervek elképzelhetetlen bonyolultsága. Az említett rend-
szerek és szervek nagyszámú részegységből állnak, és ha akárcsak egyetlen
egység hiányzik vagy működésképtelen, akkor használhatatlanná válnak. Eze-
ket a rendszereket „leegyszerűsíthetetlen komplexitás” jellemzi. Például az
emberi szem nem működik, ha nincs minden részlete pontosan a helyén. Eb-
ből következik, hogy annak az akaratnak, amely összeállítja ezeket az egysé-
geket, előre kell tudnia a jövőt, és már kezdettől azt az előnyös tulajdonságot
kell szem előtt tartania, amely a végén ki fog alakulni. Mivel a természeti fo-
lyamatoknak nincs tudatuk vagy akaratuk, ilyesmire nem is képesek. Ez a
tény, amely egyben az evolúciós elmélet alapjait is lerombolja, Darwint is ag-
gasztotta: „Ha be lehetne bizonyítani, hogy bármilyen komplex szerv létezett,
amely nem jöhetett létre számos, egymást követő apró változás útján, elméle-
tem teljesen összeomlana”. 19 

A természetes kiválasztódás által csak a torz, gyenge vagy életképtelen egye-
dek tűnnek el egy adott fajból. Nem képes új fajt, új genetikai információt vagy új
szerveket létrehozni. Vagyis természetes kiválasztódás útján az élőlények nem
tudnak kifejlődni. Darwin elfogadta ezt az igazságot, amikor azt írta: „A természe-
tes kiválasztódás semmit nem tehet, amíg új, kedvezőbb változatok nem bukkan-
nak fel”.20 Ezért volt szükség arra, hogy a neodarwinizmus a mutációt tegye meg
a természetes kiválasztódás mellett az evolúció másik fő előmozdítójának, mint
„az előnyös változatok felbukkanásának okát”. Azonban, ahogy azt hamarosan
látni fogjuk, a mutáció csak káros változásoknak lehet az oka. 

A természetes kiválasztódás semmit sem használt az evolúciós elméletnek. Hiszen ez
a mechanizmus soha nem gazdagítja egy faj genetikai kódját és nem idéz elő fejlő-
dést. Soha nem hoz létre újabb fajt. Vagyis nem képes a tengeri csillagot hallá, a ha-
lat teknősbékává, a teknősbékát krokodillá, a krokodilt pedig madárrá változtatni
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Mutációk
A mutáció nem más, mint törés vagy hibás információ a DNS-molekulában,
amely a sejt magjában található, és az összes genetikai információ hordozója. Ez
a törés vagy hibás molekulaszakasz külső hatások eredménye, például a sugárzá-
sé vagy a kémiai hatásoké. Minden mutáció véletlen, és vagy a DNS-molekula al-
kotórészeit károsítja, vagy a helyüket változtatja meg. A legtöbb esetben a káro-
sodás olyan súlyos, hogy a sejt nem tudja kijavítani. 

A mutáció, amely mögé oly gyakran bújnak el az evolucionisták, nem az a va-
rázspálca, amely az élőlényeket fejlettebb és előnyösebb formára alakítja. A mu-
tációk közvetlen hatása káros. A mutáció által létrejött változások csak olyanok le-
hetnek, amilyeneket az emberek Hirosimában, Nagaszakiban és Csernobilban is
tapasztaltak: halál, nyomorékság és torzszülöttek... 

Ennek oka igen egyszerű: a DNS szerkezete nagyon bonyolult, és a véletlen-
szerű hatások csak ronthatnak rajta. B. G. Ranganathan azt írja: 

A mutációk kicsik, véletlenszerűek és károsak. Ritkán fordulnak elő, és a legtöbb
esetben nincs semmilyen hatásuk. Ezek a jellemzők is mutatják, hogy a mutáci-
ók nem vezethetnek evolúciós fejlődéshez. Egy magas fejlettségi fokú élőlény-
ben a véletlen változás vagy eredménytelen, vagy káros. Ha egy óra szerkezetét
véletlenszerűen megváltoztatjuk, azzal nem tudjuk jobbá tenni. A legjobb eset-
ben semmi sem történik, de a legnagyobb annak a valószínűsége, hogy elrontjuk
az órát. Egy földrengés nem javít a városképen, hanem pusztulást hoz.21

Eddig tulajdonképpen semmiféle hasznos mutációt nem sikerült felfedezni.
Minden mutáció károsnak bizonyult. Az evolucionista tudós, Warren Weawer így
kommentálta a Radioaktív Sugárzás Genetikai Hatását Vizsgáló Bizottság
(Committee on Genetic Effects of Atomic Radiation) jelentését, amely azzal fog-
lalkozott, hogy milyen mutációkat okoztak a második világháborúban használt
atomfegyverek: 

„Sokakat meglep a kijelentés, hogy gyakorlatilag minden mutáns gén káros ha-
tású. Hiszen a mutáció az evolúció szükséges része. Hogyan származhat pozi-
tív hatás – vagyis a magasabb rendű életformák kifejlődése – olyan mutációk-
ból, amelyeknek gyakorlatilag mindegyike káros?”22 

Minden arra irányuló erőfeszítés, hogy „hasznos mutációt” hozzanak létre, ku-
darcot vallott. Az evolucionisták évtizedeken át kísérleteztek muslicákkal, mivel
ezek az apró rovarok nagyon gyorsan szaporodnak, és a mutációk is gyorsan meg-
mutatkoznak. Generációkon keresztül hozták létre szándékosan a mutációkat, de
soha, egyetlenegy hasznos mutációt sem sikerült megfigyelni. Az evolucionista
genetikus, Gordon Taylor így írt:

Rendkívül meglepő dolog ez, mégis mennyire elkerüli az emberek figyelmét:
hatvan esztendeje a világ minden táján tenyésztenek muslicákat a
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genetikusok, hogy bebizonyítsák az evolúciót. Eddig azonban nemhogy új
faj, egyetlen új enzim létrejöttét sem figyelték meg.23

Egy másik kutató, Michael Pitman, szintén a muslicákon végrehajtott kísérle-
tek kudarcát kommentálja: 

„Számtalan genetikus szélsőséges hatásoknak, melegnek, hidegnek, fénynek,
sötétnek tette ki a muslicákat, vegyszerekkel és sugárzással kezelték őket.
Mindenféle mutáció előfordult a kísérleti állatok körében, gyakorlatilag a mu-
tációk teljes skálája, a szinte észrevehetetlentől a rémálomszerűig. Ember által
előidézett evolúció? Nem igazán. A genetikusok szörnyszülöttei közül nagyon
kevés volt képes életben maradni a tenyésztőlombikon kívül. A gyakorlatban

NORMÁL MUTÁNS

Csáp Láb

A mutáció ártalmai
az emberi testen
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Jobbra: egy olyan muslica, amelynek sugárzás következtében
végbement mutáció folytán a fejéből nőttek ki a lábai
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az összes mutáns elpusztul, terméketlen, vagy visszafajzik a tenyésztés előtti
ősi típusra”. 24

Ugyanez igaz az emberekre is. Az emberi lényeken megfigyelt valamennyi
mutációnak rémálomba illő hatása van. A kérdéssel kapcsolatban az evolucionis-
ták erősen ködösítenek, amikor még ezeket a torz mutánsokat is „az evolúció bi-
zonyítékaként” emlegetik. Az emberek körében megfigyelhető összes mutáció de-
formitást jelent: olyan torzulásokat, mint a mongol idiotizmus, a Down szindró-
ma, az albinizmus, a törpe növés vagy a rák. Ezek azok a mutációk, amelyeket az
evolucionista tankönyvek az „evolúció működésére” hoznak fel példának. Szük-
ségtelen magyarázni, hogy egy olyan folyamat, ami beteggé és nyomorékká teszi
az embereket, nem lehet a „fejlődés hajtóereje” – hiszen az evolúciónak éppen az
a lényege, hogy fejlettebb élőlényeket hozzon létre, amelyek alkalmasabbak a túl-
élésre.

Három pontban foglalhatjuk össze, hogy a mutáció miért nem támogatja az
evolucionisták feltételezéseit:

1. A mutáció mindig káros: Mivel véletlenszerűen fordul elő, csaknem min-
dig károsítja azt az élőlényt, amelyben végbemegy. A józan ész azt mutatja, hogy
egy tökéletesen működő szervezetbe történő véletlen közbeavatkozás nem javít,
hanem ront azon a szervezeten. A mai napig nem sikerült „hasznos mutációt” fel-
fedezni.

2. A mutáció nem ad hozzá új információt az élőlény DNS-molekulájának
szerkezetéhez: A genetikai információt hordozó alkotóelemek kiszakadnak a he-
lyükről, eltorzulnak, vagy más helyre kerülnek. A mutáció révén egy élőlénynek
nem alakulhatnak ki új szervei vagy új tulajdonságai, csak abnormitások jöhet-
nek létre.

3. Ahhoz, hogy a mutáció átöröklődjék a következő generációra is, az élő-
lény szaporítósejtjeiben kell változásnak bekövetkeznie: Egy akármilyen sejt-
ben bekövetkező véletlenszerű változás nem öröklődik át a következő generáció-
ra. Például ha az emberi szemet megváltoztatja a sugárzás vagy valamilyen más
hatás, az nem öröklődik át az utódokra.

Nem lehetséges az, hogy az élőlények az evolúció által fejlődtek volna ki, mert
nincs a természetben olyan erő vagy mechanizmus, ami az evolúciót előidézhette
volna. Ezt alátámasztják azok a régészeti leletek is, amelyek azt mutatják, hogy az
evolúció elmélete igencsak messze áll a valóságtól.
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Az evolúció elmélete szerint minden létező faj valamilyen elődből fejlő-
dött ki. A korábban létező faj megfelelő időben valami mássá alakult, és
ezen a módon jött létre minden létező faj. Az elmélet szerint ez az átala-

kulás folyamatosan, évmilliók során következett be. 
Ha ez lenne a valóság, akkor számtalan átmeneti fajnak kellett volna léteznie

ez alatt a hosszú átalakulási folyamat alatt.  

Az átmeneti formák hiánya
Az állítás szerint, a múltban kellett volna lennie valami félig hal, félig hüllő
élőlénynek, amelynek már voltak hüllőszerű tulajdonságai is, de még rendel-
kezett a halak jellemzőivel is. Az evolucionisták ezeket a képzeletbeli élőlé-
nyeket, amelyek szerintük valóban léteztek valamikor, „átmeneti formáknak”
nevezik. 

Ha valóban léteztek volna ilyen élőlények, akkor több millió, sőt milliárd kel-
lett volna, hogy legyen belőlük, számukat és fajtáikat tekintve egyaránt. És ami
még fontosabb, az ilyen lények maradványait is meg kellene találniuk a régészek-
nek, szerte a világon. A fajok eredetében Darwin ezt így magyarázta:

Ha az elméletem igaz, akkor minden bizonnyal a fajokhoz szorosan kapcsoló-
dó számtalan átmeneti alak létezett. Ebből következően korábbi létezésük bi-
zonyítékát csak a régészeti maradványok között találhatjuk meg.25

Még maga Darwin is tisztában volt azzal, hogy ezek az átmeneti alakok hiá-
nyoznak. Remélte, hogy a jövőben majd megtalálják őket. Minden reménykedése
dacára tudta azonban, hogy elméletének legnagyobb buktatója az átmeneti alakok-
ra utaló nyomok teljes hiánya. Ezért A fajok eredete című könyvének Az elmélet
problémái (Difficulties on Theory) fejezetében azt írta: 

Ha a fajok valóban fokozatosan alakultak ki egymásból, akkor miért nem lá-
tunk mindenhol számtalan átmeneti alakot? Miért nem zavaros az egész termé-
szet, ahelyett, hogy a fajok olyan jól meghatározottak, ahogy most látjuk őket?
Az elmélet feltételezése szerint amennyiben számtalan átmeneti alak létezett,
akkor miért nem találjuk meg maradványaikat a földrétegekbe ágyazva? De az
átmeneti időszakokban, amikor az élet átmeneti feltételei álltak fenn, miért

A régészeti leletek 

cáfolják az evolúciót 

4. fejezet



nem találunk egymáshoz közel álló átmeneti fajokat? Ez a probléma már rég-
óta nyugtalanít engem.26

Az egyetlen magyarázat, amellyel Darwin elő tudott állni, az volt, hogy még
nem találtak kellő számú régészeti leletet. Feltételezte, hogy kellő számú régésze-
ti lelet feltárása és vizsgálata után nyomára akadnak a hiányzó láncszemnek.

Az evolucionisták, akik hittek Darwin jóslatában, a 19. század közepe óta két-
ségbeesett erőfeszítésekkel keresik a hiányzó láncszemeket az egész világon.
Minden erőfeszítésük dacára egyetlen átmeneti alakot sem találtak. Az ásatások
során előkerült valamennyi maradvány azt mutatta, hogy az evolucionisták hie-
delmeivel ellentétben, az élet hirtelen, és teljesen kialakult formában jelent meg a
Földön. Miközben elméletüket próbálták bizonyítani, az evolucionisták épp ellen-
kezőleg, megdöntötték azt.

Egy híres brit régész, Derek V. Ager, elismeri ezt a tényt, annak ellenére, hogy
ő maga evolucionista:

Felmerül az a probléma, ha megvizsgáljuk a régészeti leleteket, akár a fajok, akár
a rendek szintjén, újra és újra azt látjuk, hogy nem fokozatos evolúció ment vég-
be, hanem egy-egy csoport hirtelen megjelent, egy másik pedig eltűnt.27

Egy másik evolucionista régész, Mark Czarnecki a következő megjegyzést teszi: 
A legnagyobb probléma, amely felmerül az elmélet bizonyítása során, az eltűnt fa-

jok maradványai, amelyek megőrződtek a Föld geológiai rétegeiben. Ezek a leletek
sohasem utaltak még csak nyomokban sem Darwin feltételezett átmeneti alakja-
ira – ehelyett a fajok váratlanul jelennek meg és tűnnek el –, és ez az anomália tá-
masztja alá a teremtéselméletet, amely szerint minden fajt Isten teremtett.28

A régészeti leletek hiányosságai nem magyarázhatók azzal, hogy még nem ke-
rült elő kellő számú maradvány, de egy nap majd elő fog. Az amerikai régész, R.
Wesson, 1991-ben kiadott, A természetes kiválasztódáson túl című könyvében
megjegyzi, hogy „a régészeti leletek hiányossága valós jelenség”: 

A régészeti leletek hiányossága tehát valós tény. Igencsak figyelemre méltó,
hogy hiányzik bármiféle olyan lelet, ami alátámasztaná a fajok egymásból va-
ló kialakulását. A fajok általában változatlanok, vagy csaknem azok hosszú
időn keresztül, a fajok szinte soha, a nemzetségek pedig soha nem képezik
újabb fajok őseit, hanem helyettesítik egymást, és a változás többnyire hirte-
len, váratlanul következik be.29

Az élet hirtelen és bonyolult formákban jelent meg 
Amikor a földtani rétegeket és a régészeti leleteket vizsgáljuk, láthatjuk, hogy az
élő szervezetek egy időben jelentek meg a Földön. A legrégibb rétegek, amelyek-
ben ősmaradványok találhatók, a kambriumból származnak, és korukat 520-530
millió évre becsülik.
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A kambrium kori rétegekben talált élőlények hirtelen és váratlanul jelentek
meg a régészeti leletek tanúsága szerint – nem voltak őseik. A kambriumból szár-
mazó kőzetekben csigák, háromkaréjos rákok, szivacsok, férgek, medúzák, tenge-
ri sünök és más fejlett gerinctelenek maradványait találták meg. Az élőlényeknek
ez a színes mozaikja azt mutatja, hogy olyan sok fejlett élőlény jelent meg olyan
hirtelen, hogy ennek a csodálatos eseménynek a geológiai szakirodalom a „kamb-
rium kori robbanás” nevet adta. Az ezekben a rétegekben talált életformáknak bo-
nyolult szerveik vannak: szemük, kopoltyújuk, keringési rendszerük, és fejlett
élettani sajátosságaik semmiben nem különböznek ma élő megfelelőik sajátossá-
gaitól. Például a háromkaréjos rákok kétlencsés, fésűs rendszerű szeme a teremtés
csodája. David Raup, a Harvard, Rochester és Chicago egyetem geológiaprofesz-
szora, azt állítja: „a háromkaréjos rákoknál olyan optimális tervezést figyelhetünk
meg, amelynek kifejlesztésével egy mai jól képzett, kreatív optikai mérnök is ne-
hezen boldogulna”.30

Ezek a bonyolult gerinctelenek hirtelen jelentek meg, és egyáltalán semmi ösz-
szekötő kapocs vagy átmeneti forma nincs közöttük és az egysejtű szervezetek kö-
zött, amelyek őket megelőzően az egyetlen életformát képviselték.

Richard Monastersky, a népszerű evolucionista kiadvány, A földtudomány
(Earth Sciences) szerkesztője, a következőket mondja a kambrium kori robbanás-
ról, ami teljes meglepetésként érte az evolucionistákat: 

Azok a rendkívül bonyolult élőlények, amelyeket ma is láthatunk, hirtelen je-
lentek meg. Ez a pillanat, éppen a kambrium kor kezdete, amikor ez az evolú-
ciós robbanás, mely megtöltötte a tengereket a világ első bonyolult élőlényei-
vel, végbement. A nagy állattörzsek, amelyeket ma is megfigyelhetünk, már a
korai kambrium korban is jelen voltak, és ugyanolyan mértékben különböztek
egymástól, mint ma.31

A kambrium kori robbanás tüzetesebb vizsgálata jól mutatja, hogy micsoda ha-
talmas dilemmát jelent az evolúciós elmélet szempontjából. A legújabb kutatások
alátámasztják, hogy csaknem az összes mai állattörzs – a rendszertan legalapvetőbb
kategóriái – váratlanul jelentek meg a kambrium korszakban. A Science magazin
egyik 2001-es számában közzétett cikk azt írja: „A kambrium kor kezdete, kö-
rülbelül 545 millió évvel ezelőtt, az az időszak, amelynek régészeti leletei kö-
zött egyszeriben megjelenik az élőlényeknek csaknem minden olyan törzse,
amelyek még ma is dominálnak az élővilágban”. Ugyanez a cikk megjegyzi, ah-
hoz, hogy az evolúciós elmélet alapján lehessen megmagyarázni ilyen bonyolult és
egymástól eltérő élőlénycsoportok megjelenését, nagyon gazdag régészeti leletek-
re kellett volna bukkanni, de ez mindezidáig nem bizonyult lehetségesnek:

Ez a differenciált evolúció és elterjedés is megkívánt volna valamilyen előtör-
ténetet, amelyre azonban nincsenek régészeti leleteink.32



Néhány azon több millió éves fosszíliák közül, amelyek semmiben sem különböznek
a mai fajoktól. Ezek az élőlénymaradványok egyértelmű bizonyítékai annak, hogy
nem fejlődés eredményei, hanem egy tökéletes teremtésé és soha nem mentek át
evolúciós fejlődésen

A mai szitakötő és 135 millió
éves maradványa teljesen meg-
egyezik

A jobbra látható tengericsillag-
fosszília 400 millió éves és semmi-
ben sem különbözik a fenti tengeri
csillagtól, mely napjainkban él

ÉLŐ FOSSZÍLIÁK

Egy több millió esz-
tendős vadméh ma-
radványa, amely
semmiben sem kü-
lönbözik egy mai
vadméhtől



A  teknősbékán látható, hogy semmi sem változott az idők során. Jobbra egy 
50 millió esztendős teknősbéka maradványai

Egy 195 millió éves apró tengeri rák fosszíliája és napjaink tengeri rákjai: semmi-
féle különbség nincsen közöttük

A tengerek egyik legveszélyesebb élőlénye, a cápa és 400 millió éves maradványa
világosan mutatja, hogy a cápák semmilyen evolúciós fejlődésen nem mentek ke-
resztül



Hogy a Földet miként népesíthették be az élőlények olyan nagyszámú csoport-
jai olyan hirtelen, és hogy ezek a különböző élőlények hogyan jöhettek létre kö-
zös ősök nélkül, olyan kérdés, amelyre az evolucionisták képtelenek választ adni.
Az angol biológus, Richard Dawkins, aki az evolucionista gondolkodásmód egyik
leglelkesebb terjesztője, így ír erről a tényről, amely alapjaiban érvényteleníti az
általa védelmezett elméletet:

A kambrium kori kőzetrétegek, amelyek csaknem 600 millió évesek, a legré-
gibbek, amelyekben a legfontosabb gerinctelen élőlények maradványai megta-
lálhatók. És ezek közül sokat a fejlődésnek már rendkívül előrehaladott állapo-
tában találunk, rögtön akkor, amikor legelőször megjelennek. Mintha csak
odatették volna őket, mindenféle evolúciós előzmény nélkül. Ez a hirtelen
megjelenés igencsak fellelkesítette a teremtés híveit. 33 

Ahogy Dawkins is kénytelen elismerni, a kambrium-kori robbanás fontos bi-
zonyíték a teremtés mellett, mert a teremtés az egyetlen dolog, ami megmagyaráz-
hatja a teljesen fejlett életformák megjelenését a Földön. Douglas Futuyma, a
jónevű evolucionista biológus, elismeri ezt a tényt, és kijelenti: 

Az élőlények vagy teljesen kifejlődve jelentek meg a Földön, vagy nem. Ha
nem, akkor már előttük is létező fajokból kellett kifejlődniük, valamiféle mó-
dosulási folyamat során. Ha teljesen kifejlett állapotukban jelentek meg, akkor
valóban valamilyen mindenható intelligencia kellett, hogy létrehozza őket.34

Maga Darwin is elismerte ennek lehetőségét, amikor azt írta: 
„Ha valóban számos, ugyanahhoz a nemzetséghez vagy családhoz tartozó
faj jelent meg egyszerre, az a tény végzetes volna elméletemre nézve, mely
szerint a fajok lassú módosulással, természetes kiválasztódás útján jöttek
létre.” 35

A kambrium kor nem más, mint a Darwinnak adott kegyelemdöfés. Ezért vall-
ja be a svájci paleoantropológus, Stefan Bengston az átmeneti formák hiányát,
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A kambrium korban hirtelen
megjelent élőlények egyikén
látható a támadás elleni vé-
dekezést biztosító tüske. En-
nek hiányában az állatok ke-
mény páncéllal védekeztek.
Az evolucionisták nem tud-
ják megmagyarázni a kiala-
kulásukat



amikor a kambrium korról ír: „ez az esemény, amely Darwinra nézve is zavarba
ejtő, még mindig érthetetlen számunkra”.36

A régészeti leletek azt mutatják, hogy az élőlények nem primitív formákból
fejlődtek ki, hanem hirtelen, már tökéletes fejlettségükben jelentek meg. Röviden,
az élőlények létrejötte nem az evolúció, hanem a teremtés eredménye.

A molekuláris elemzések is cáfolják az evolúciót
A másik tény, ami igen sok fejtörést okoz az evolucionistáknak a kambrium kor-
ral kapcsolatban, az élőlények ma létező osztályainak genetikai összevetése.
Ezeknek az összehasonlításoknak az eredménye azt mutatja, hogy azok a taxonó-
miai csoportok, amelyeket eddig közeli rokonoknak tekintettek az evolucionisták,
genetikai szempontból igencsak eltérőek, ami az „átmeneti forma” hipotézisét,
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A TRILOBIT SZEMEI

A kambrium korban hirtelen meg-
jelent trilobitok rendkívül bonyolult

felépítésű szemmel rendelkeznek. Ez a szem, amely
több száz, méhkaptárra emlékeztető részből áll és páros na-

gyító rendszerrel működik, David Raup geológiaprofesszor kifeje-
zésével élve „olyan tervezésű, amilyet csak egy napjaink igencsak tanult

és rendkívül tehetséges fénytanmérnöke tudna kifejleszteni.” Ez a szem 530 millió évvel
ezelőtt, tökéletes formában egyszer csak megjelent. Természetesen egy ilyen remekmű hir-
telen megjelenése nem magyarázható az evolúcióval, hanem a teremtést igazolja.

Ráadásul a trilobitok kaptárszerű szemeinek felépítése a mai napig változatlan for-
mában figyelhető meg: olyan rovarok, mint például a méh vagy a szitakötő ma is ugya-
nilyen szemmel rendelkeznek.* Ez pedig nyilvánvalóan megdönti az evolúciós elmélet
azon állítását, miszerint az élőlények a kezdetlegestől a bonyolult felé fejlődtek volna.

(*) R. L. Gregory, Eye and Brain: The Physiology of Seeing, Oxford University
Press, 1995, 31.o.



ami különben is csak elméletben létezik, még bizonytalanabbá teszi. A Nemzeti
Tudományos Akadémia 2000-ben kiadott évkönyvének egyik cikke beszámol ar-
ról, hogy a DNS-elemzések megcáfolták azokat az elméleteket, amelyek egyes
taxonokat eddig átmeneti formának tekintettek:

„A DNS-szekvencia elemzések új értelmet adtak a filogenetikai családfának.
Olyan taxonokat, amelyekről eddig azt hitték, hogy a komplexitás egymásra
épülő fokozatait képviselik, most már sokkal magasabb szintre helyeznek a
családfán. Ezzel eltűnnek az evolúciós „átmeneti formák”, és kénytelenek va-
gyunk újragondolni a teremtés bonyolultságát.” 37 

Ugyanebben a cikkben az evolucionista írók megjegyzik, hogy egyes kategó-
riák, amelyeket eddig átmenetnek tartottak, például a szivacsok, csalánozók, vagy
a Ctenophorák az új genetikai felfedezések miatt nem tekinthetők annak, és el is
vesztették a reményt az „evolúciós családfák” felvázolására:

Az új, molekuláris alapú rendszertannak van néhány fontos megfigyelése. A
legelső az „átmeneti” kategóriák, aminek korábban a szivacsokat, csalánozó-
kat, Ctenophorákat tartották, eltűntek… Elvesztettük a reményt, amely annyi-
ra általános volt a régebbi evolúciós érvelésben, hogy a fejlődés fokozódó bo-
nyolultságon alapuló különböző fokozatait visszakövetve rekonstruáljuk a
„közös ős” morfológiáját. 38

AZ EVOLÚCIÓS CSALÁS38



A víz és a szárazföld 

közötti átmenet meséje

5. fejezet

Az evolucionisták feltételezik, hogy azok a tengeri gerinctelenek, amelyek
a kambrium korban jelentek meg, valahogy halakká alakultak az
évtízmilliók során. Azonban csakúgy, ahogy a gerincteleneknek nem

voltak őseik, ugyanúgy az átmeneti formák is hiányoznak, amelyek azt igazolnák,
hogy valóban ezek alakultak át halakká. Meg kell jegyeznünk, hogy a halak és a
puhatestűek között óriási szerkezeti különbségek vannak. A gerinctelenek kemény
váza a testükön kívül helyezkedik el, a halaké, amelyek ráadásul gerincesek is, a
testükön belül. Ilyen hatalmas mértékű „evolúcióhoz” több millió lépésre lett
volna szükség, és az átmeneti alakok millióira kellene bukkannunk, amelyek ezt
bizonyítják.

Az evolucionisták körülbelül 140 éve kutatnak a maradványokat tartalmazó
kőzetrétegekben, hogy ezeket a feltételezett átmeneti alakokat megtalálják. Több
millió gerinctelen maradványát találták meg, és több millió halét – semmit sem találtak
azonban, ami a kettő között lett volna. Egy evolucionista kutató, Gerald T. Todd
elismeri ezt a tényt A csontoshalak eredete és a tüdő evolúciója című cikkében: 

A csontoshalak mindhárom osztálya körülbelül egy időben jelent meg a
régészeti leletek tanúsága szerint. Vajon honnan származhatnak? Mi tette
lehetővé, hogy annyi változatuk alakuljon ki? És miért nincs nyoma a korábbi,
átmeneti alakoknak? 39

Az evolúciós forgatókönyv azt állítja, hogy a halak is egy idő után kijöttek a
vízből, és szárazföldi élőlényekké alakultak. Pedig számos olyan fiziológiai és
anatómiai tényező van, amely kizárja az effajta átalakulást. Ráadásul egyetlen
lelet sem támasztja alá ezt a mesét. 

Az evolúció elmélete még egy lépéssel tovább megy, és azt állítja, hogy ezek
a halak, amelyek a gerinctelenekből alakultak ki, tovább fejlődtek, és belőlük
lettek a kétéltűek. De ehhez a feltételezéshez is hiányoznak a bizonyítékok.
Egyetlenegy lelet sincs, amely bizonyítaná, hogy valaha is létezett egy félig hal,
félig kétéltű teremtmény. Ezt a tényt bár vonakodva, de elismeri a jól ismert
evolúciós szaktekintély, Robert L. Carroll, A gerincesek paleontológiája és
evolúciója című könyvében: „nincsenek átmeneti maradványok a rhipidistian
halak és a korai kétéltűek között”.40 Két evolucionista régész, Colbert és Morales,



így ír a kétéltűek három alapvető osztályáról, vagyis a békákról, szalamandrákról
és gőtékről: 

Nincs bizonyíték arra, hogy a paleozoikum kétéltűinek olyan
tulajdonságai lettek volna, amelyek közös ősre utalnak. A legrégibb
békák, gőték és szalamandrák nagyon hasonlóak voltak ma élő
leszármazottaikhoz. 41

Körülbelül ötven évvel ezelőttig azonban az evolucionisták azt hitték, hogy
valóban létezik ilyen élőlény. Ez a hal, melynek a Coelachanth nevet adták,
amelynek korát 410 millió évre becsülték, volt szerintük az átmeneti alak.
Kezdetleges tüdeje, fejlett agya, emésztési és keringési rendszere volt, amelyek
képesek voltak a szárazföldön is működni, sőt, a maga kezdetleges módján még
járni is tudott. Ezeket az anatómiai magyarázatokat vitathatatlan igazságként
fogadták el az 1930-as évek végéig. A Coelacanth igazi átmeneti alak volt, amely
a víz és a szárazföld közötti összekötő láncszemet alkotta.

Azonban 1938. december 22-én nagyon érdekes felfedezést tettek az Indiai-
óceánon. Kifogták a Coelacanth család egyik tagját, amelyekről eddig azt állították,
hogy hetvenmillió évvel ezelőtt kihalt átmeneti alak volt! Az eleven Coelacanth
felfedezése bizonnyal komoly sokkot jelentett az evolucionistáknak. Az evolucionista
régész, J. L. B. Smith azt mondta: „akkor sem lepődtem volna meg jobban, ha az
utcán egy dinoszaurusszal találkozom”.42 A rákövetkező években ugyanennek a
halnak még körülbelül 200 példányát fogták ki a világ különböző részein.

Az eleven Coelacanth példányok is azt bizonyítják, hogy milyen messzire
képesek elmenni az evolucionisták elméleti feltételezéseikben. Amikor még nem
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A víz és a szárazföld közötti átmenet képzeletbeli forgatókönyve szerint némely
halfaj táplálkozási nehézség folytán szükségét érezte, hogy a vízből a szárazföld-
re költözzön. Ennek a forgatókönyvnek semmilyen bizonyítéka nincsen, ezért a
feltételezést alaptalan és spekulatív rajzokkal próbálják megtámogatni
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A képen egy 410 millió éves Coelacanth maradványa látható. Az evolucio-
nisták ennek az élőlénynek a leletére támaszkodva azt állították, hogy ez a
vízi és a szárazföldi élőlények átmeneti példánya

Azonban 1938-tól többször is kifogták ennek a halfajtának a ma élő példá-
nyait. Ez is azt mutatja, mennyire túllépték a határt az evolucionisták spe-
kulációi



kerültek elő élő példányok, akkor is számos különböző elmélet létezett arról, hogy
valóban volt-e ennek a halnak kezdetleges tüdeje és fejlett agya. Az a szerv,
amelyről az evolucionisták feltételezték, hogy primitív tüdő, valójában egy
zsírzsák. 43 Valamint a Coelacanth, amelyről azt állították, hogy „a hüllők
közvetlen őse, amely kész arra, hogy a tengerből a szárazföldre költözzön”, egy
olyan mélytengeri hal, amely az óceán legalsó rétegeiben él, és 180 méternél
jobban sohasem közelíti meg a felszínt. 44
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A TEKNŐSBÉKÁK

Ahogyan az evolúciós elmélet olyan egyszerű élőlénycsoportok eredeté-
re sem talál magyarázatot, mint a halak vagy a hüllők, úgy ennek a törzsnek
a fajait sem tudja tisztázni. Például a hüllők csoportjába tartozó teknősbékák
leleteiben a rájuk jellemző páncélt is felfedezzük. Evolucionista kiadványok
szavával élve: „annak ellenére, hogy a teknősök sokkal több és jobb állapot-
ban megőrződött maradványt hagytak maguk után, mint a gerincesek, egyet-
len átmeneti forma sem található, amely a teknősök és az állítólagosan belő-
lük fejlődött egyéb hüllőkre utalna.” (Encyclopedia Britannica, 1992, 26. kö-
tet, 704-705. o.)

100 millió esztendős tek-
nősbéka-maradvány: akár-
csak egy mai teknősbéka. 
(The Dawn of Life, Orbis
Pub., London 1972)

Fent egy 45 millió éves édesvizi teknős fosszíliája,
melyet Németországban találtak. A legrégebbi ten-
geri teknős maradványa, amit eddig ismerünk: a Bra-
zíliából származó 110 esztendős lelet semmiben sem
különbözik egy ma élő példánytól.



A z evolucionisták azt állítják, hogy
egy vízben élő faj valahogy a szá-
razföldre költözött, és szárazföldi

fajjá alakult. Számos olyan nyilvánvaló
tény van, ami lehetetlenné teszi az ilyen
átmenetet.

1. A testtömeg hordozása. A vízben élő
élőlényeknek nem kell megoldaniuk azt a
problémát, hogy hogyan cipeljék saját
testüket. A szárazföldi élőlények azonban
a felvett energia mintegy 40 százalékát
csak arra fordítják, hogy a saját testüket
hordozzák. A vízből a szárazföldre költöző
lényeknek új izomzatot és csontrendszert
(!) kellene kialakítaniuk ahhoz, hogy élet-
képesek legyenek, ilyen bonyolult válto-
zások pedig nem következhetnek be pusz-
ta véletlen mutációk útján. 

2. A hőháztartás. A szárazföldön gyorsab-
ban és szélesebb tartományban változik a
hőmérséklet. A szárazföldi lényeknek
olyan a testműködésük, hogy kibírják a
nagy hőmérsékleti változásokat. A tenger
vizében viszont lassabban változik a hő-
mérséklet, és nem is olyan szélsőséges
tartományban. Annak az élőlénynek,
amelynek a testműködése a tengervíz
csaknem állandó hőmérsékletére állt be,
ki kellene fejleszteni valami védelmi rend-
szert, amely megvédi őt a hirtelen hőmér-
sékletváltozás hatásaitól. Eléggé megala-
pozatlan azt állítani, hogy a halak véletlen
mutáció segítségével azonnal kifejlesztet-
ték ezt a rendszert, mihelyt a szárazföldre
léptek. 

3. A vízháztartás. Az emésztés szempont-
jából alapvető fontossággal bíró vizet, de

még a nedvességet is, csak korlátozottan
lehet használni a szárazföldön, mivel a víz
elérhetősége is korlátozott. Például a bőrt
úgy kell megtervezni, hogy bizonyos mér-
tékig lehetővé tegye a vízveszteséget, de
a túlzott párolgást megakadályozza. Ezért
a szárazföldi állatok sajátossága a szom-
júságérzet, amely tudatja velük, hogy víz-
felvételre van szükség. A tengeri lények-
nek nincs szomjúságérzetük, és a bőrük
sem alkalmas a szárazföldi életre.

4. Vesék. A tengeri élőlények könnyedén
ki tudják választani a salakanyagokat - az
ammónia kivételével - úgy, hogy megszű-
rik azokat, mivel rengeteg víz van a kör-
nyezetükben. A szárazföldön azonban
gazdaságosabban kell felhasználni a vi-
zet. Ezért van az élőlényeknek veséjük. A
veséknek köszönhetően az ammónia kivá-
lasztódik a vizeletben, és minimális víz-
veszteséggel meg lehet szabadulni tőle.
Vagyis azoknak az élőlényeknek, amelyek
a tengerből a szárazföldre jöttek ki, egy-
szeriben vesét is ki kellett volna fejleszte-
niük. 

5. Légzés. A halak úgy „lélegeznek”, hogy
a kopoltyújukon átpumpált vízből veszik
fel a vízben oldott oxigént. A vízen kívül
nem képesek néhány percnél tovább élet-
ben maradni. Ahhoz, hogy megmaradja-
nak a szárazföldön, a tenger elhagyása
után azonnal tökéletes tüdőt kellett volna
kifejleszteniük. 

Természetesen teljesen lehetetlen,
hogy mindezek a dramatikus fiziológiai
változások előzmények nélkül, egyszerre
hirtelen és véletlenül megjelentek volna
egyetlen élőlényben.

MIÉRT LEHETETLEN AZ ÁTMENETI ÁLLAPOT?



A MADÁRTOLLAK 

Az evolúciós elmélet, mely azt állítja,
hogy a hüllőkből alakultak ki a mada-
rak, egyáltalán nem képes megma-

gyarázni a két különböző élőlény osztálya kö-
zötti óriási különbségeket. A madarak, me-
lyek üreges, könnyű csontvázzal, sajátos fe-
lépítésű tüdővel rendelkeznek s amelyeknek
az anyagcseréje melegvérű, ezen tulajdonsá-
gaik alapján nagyban különböznek a hüllők-
től. Egy másik tulajdonság, amely áthágha-
tatlan szakadékot teremt a madarak és a hül-
lők között, az a toll. A toll csakis a madarakra
jellemző.

A hüllők testét pikkelyek fedik, a madara-
két pedig tollak. Mivel az evolucionisták a
hüllőket veszik a madarak őseinek, kénytele-
nek azzal az állíttással előhozakodni, hogy a
madarak tolla a hüllők pikkelyeiből alakult ki.
Jóllehet a pikkelyek és a tollak között semmi
hasonlóság nincsen.

A.H. Brush, a Connecticuti Egyetem fizio-
lógia- és neurobiológia-professzora, annak
ellenére, hogy az evolúció pártját fogja, elis-
meri azt a tényt, hogy: „a tollak és a pikke-
lyek… genetikai felépítésüktől a fejlődésükig,
alakjuktól szövetszerkezetükig mindenben
különböznek egymástól”.1 Továbbá, Brush
professzor szerint „a madártollak fehérjefelé-
pítése is teljesen sajátos, más gerincesnél
nem figyelhető meg”.

Ezenkívül nincsen egyetlen maradvány
sem, amely arra mutatna, hogy a madártollak
a hüllők pikkelyeiből alakultak volna ki. Ellen-
kezőleg, Brush professzor úr szavaival élve:
„a tollak a régészeti leletekben csakis a ma-
darakra jellemző tulajdonságként mutatkoz-
nak meg”. A hüllők „felhámrétegbeli (a bőr

felső rétege) struktúrája egyáltalán nem iga-
zolja”, hogy ebből alakultak volna ki a madár-
tollak.

Az 1996-os, óriási médiapropagandaként
felbukkanó „kínai tollas dinoszaurusz fosszí-
liák” történetének teljességgel irreális volta
1997-ben derült ki, amikor az említett Sino-
sauropteryx maradványának vizsgálatai so-
rán megállapították, hogy a leletnek valójá-
ban semmi köze sincsen a madártollhoz.2

Másrészről, a madártollak olyan bonyo-
lult tervezéssel bírnak, amit semmiféle evolú-
ciós folyamattal nem lehet megmagyarázni. A
híres madárkutató Alan Feduccia azt mondja:
„a tollak minden tulajdonsága az aerodinami-
kus működésnek felel meg. Könnyűek, felhaj-
tóerejük van, és könnyen visszatérnek erede-
ti formájukba”. Feduccia így ismeri el az evo-
lúciós elmélet kilátástalan helyzetét: „Nem
bírom megérteni, hogy egy ilyen fokon meg-
tervezett szerv, amely a repüléshez kell, ho-
gyan hogy eredetileg más céllal jelent meg.”3

A tollak ilyen szintű tervezettsége Char-
les Darwint is igencsak gondolkodóba ejtet-
te, sőt, a pávatollak tökéletes szépségébe,
saját kifejezésével élve, maga Darwin is „be-
lebetegedett”. Darwin barátjának Asa Gray-
nek 1860. április 3-án kelt levelében így ír: „a
szem látványa többnyire elidegenít az elméle-
temtől. Ám idővel hozzászoktattam magam
ehhez a problémához.” Majd így folytatja:
„Mostanában pedig néhány természetben
megfigyelhető alkotás idegesít különösen. A
pávatollak látványába például szinte belebe-
tegszem.”4

Ha részleteiben vizsgáljuk meg a madár-
tollat, több ezer apró tollacskát találunk, me-
lyek sajátos horgokkal kapcsolódnak egymás-
hoz. Ez a páratlan tervezettség egy igen kima-
gasló aerodinamikai tulajdonságot hív életre.   

A tervezettség, amit az evolúció nem tud meg-
magyarázni: a madártollak 

1 A. H. Brush, On the Origin of Feathers,  Journal of Evolu-
tionary Biology, Vol. 9, 1996. s. 132.
2 A. H. Brush, On the Origin of Feathers, s. 131.
3 A. H. Brush, On the Origin of Feathers,s. 133.
4 A. H. Brush, On the Origin of Feathers,s. 131.
5 Plucking the Feathered Dinosaur, Science, Cilt 278, 14 Ka-
s›m 1997, s. 1229.
6 Douglas Palmer, Learning to Fly, (Review of The Origin of
and Evolution of Birds by Alan Feduccia, Yale University
Press, 1996), New Cientist, Cilt 153, 1 Mart 1997, s. 44.
7 Norman Macbeth, Darwin Retried: An Appeal to Reason,
Boston: Gambit, 1971, s. 101.



A z evolúciós elmélet szerint az élet a tengerből származik, ott fejlődött ki,
és a kétéltűek révén került ki a szárazföldre. Ugyanez az elképzelés azt
is állítja, hogy a kétéltűekből fejlődtek ki a hüllők, az első igazi száraz-

földi élőlények. Ez a folyamat azonban elképzelhetetlen, mivel a két osztály kö-
zött hatalmas testfelépítésbeli különbségek vannak. Például a kétéltűek tojása úgy
lett megtervezve, hogy csak a vízben kelhessen ki, a hüllőké pedig úgy, hogy csak
a szárazföldön. A kétéltűek „lépésről lépésre” történő evolúciója teljesen kizárt,
hiszen a tökéletesen funkcionáló tojás nélkül a faj nem maradhat fenn. Továbbá itt
sincs bizonyíték az átmeneti formák létezésére, amelyek állítólag az összekötő
láncszemet jelentenék a kétéltűek és a hüllők között. Az evolucionista régészek-
nek, köztük a gerincesek paleontológiai szakértőjének, Robert L. Carrollnak, el
kell fogadniuk, hogy „a korai hüllők nagyon különbözőek voltak a kétéltűektől, és
az őseiket még nem sikerült megtalálni”. 45

Ám az evolúció reménytelenül elveszett elméletének még nincs vége. Még
mindig ott van az a kérdés is, hogyan váltak ezek az élőlények képessé a repülés-
re! Mivel az evolucionisták azt hiszik, hogy a madarak is valamiféle fejlődés vagy
átalakulás révén jöttek létre, feltételezik, hogy a hüllőkből alakultak ki. Azonban
madarak nagyon is egyedülálló tulajdonságai, amelyek teljesen különbözőek a
szárazföldi állatok felépítésétől, semmiképpen sem magyarázhatók fokozatos ki-
fejlődéssel. Először is, a szárnyak, amelyek a madarak legsajátosabb jellemzői, je-
lentik a legnagyobb buktatót az evolucionisták számára. Az egyik török evolucio-
nista tudós, Engin Korur, bevallja, teljesen lehetetlen, hogy a szárnyak evolúció
útján jöttek volna létre:

A szem és a szárny közös tulajdonsága, hogy csak végleges, teljesen kifejlett
formájukban képesek működni. Más szavakkal, egy átmeneti fejlettségű szem
nem képes látni, az átmeneti fejlettségű szárny pedig nem képes repülni. Az,
hogy ezek a szervek hogyan alakultak ki, a természet egyik olyan rejtélye,
amely még megoldásra vár. 46

Az a kérdés, vajon hogyan jöhetett létre a szárny tökéletes szerkezete egy-
mást követő véletlen mutációk útján, megválaszolatlan. Nem lehet megmagya-
rázni, hogy egy hüllő mellső végtagjai hogyan változhattak tökéletesen műkö-

A madarak és az emlősök 

képzeletbeli eredete

6. fejezet
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dő szárnyakká a génjeiben bekövetkező véletlenszerű torzulások (vagyis mu-
táció) által.

Az a tény, hogy egy földi lénynek szárnyai vannak, még nem teszi képes-
sé arra, hogy repüljön. A szárazföldi állatokból hiányzik még számos más jel-
lemző, ami a madarakat képessé teszi a repülésre. Például a madarak csontjai
sokkal könnyebbek, mint a földön élő állatoké. A tüdejük is nagyon eltérő
módon működik. Más az izomzatuk és a csontrendszerük, és a keringési rend-
szerük is nagyon specializálódott. Ezeknek a jellemzőknek egy időben, egy-
szerre kell létezniük, nem „halmozódhatnak fel” az idők során. Ezért teljesen
alaptalan az az elmélet, hogy a szárazföldi élőlények alakultak át repülő lé-
nyekké.

A MADARAK JELLEGZETES TÜDEJE

A madarak anatómiája nagyban különbözik állítólagos őseik, a hüllők anató-
miájától. A madarak tüdeje teljesen ellentétesen működik, mint a szárazföldi
élőlényeké.

A szárazföldi élőlények ugyanazon légcsatornán át veszik, illetve fújják ki a le-
vegőt. A madaraknál viszont a levegő a tüdő elülső részén megy be és hátsó ré-
szén át távozik. Ilyen sajátos „tervezettség” jellemző a repülés közben nagy
mennyiségű oxigént igénylő madarakra. Ez a felépítés nem alakulhatott ki a hül-
lőkre jellemző tüdőből, hiszen a két különböző felépítésű tüdő „átmeneti” formá-
jával nem lehetne levegőt venni.

alveolus

bronchiolus

parabronchiolus

A hüllő tüdeje A madár tüdeje



Mindezek után felmerül még egy kérdés: még ha feltételezzük is, hogy ez a le-
hetetlen elképzelés igaz, akkor miért nem találták meg a régészek eddig egyszár-
nyú vagy félig kifejlődött szárnyú élőlények maradványait? 

Egy állítólagos átmeneti forma: az Archaeopteryx
Arra a kérdésre, hogy miért nem találtak „egyszárnyú” illetve „félszárnyú”
madárfosszíliát, az evolucionisták egyetlen élőlény nevével válaszolnak. Ez
az ősmadár, az Archaeopteryx, amely az egyik legismertebb úgynevezett át-
meneti alak a nagyon kevésből, amelyet az evolucionisták még mindig védel-
meznek.

Az Archaeopteryx, ami az evolucionisták szerint a modern madarak őse,
150 millió évvel ezelőtt élt. Az elmélet úgy tartja, hogy valamelyik kisebb mé-
retű dinoszaurusz, a Velociraptor vagy a Dromeoszaurusz fejlődni kezdett,
szárnyai alakultak ki, és megtanult repülni. Így feltételezik, hogy az
Archeopteryx egy átmeneti alak, amely dinoszaurusz őseiből fejlődött ki, és
először tudott repülni. Ezt a történetet az összes evolucionista kiadványokban
azonnal megjelentették. 

A legújabb kutatások azonban kiderítették, hogy ez a lény egyáltalán nem át-
meneti alak, hanem egy madárfaj, amelynek a mai madaraktól némileg eltérő tu-
lajdonságai voltak. 

A feltételezés, hogy az Archeopteryx félig
madár, és nem tudott jól repülni, egészen a leg-
utóbbi időkig tartotta magát evolucionista körök-
ben. A mellcsont hiánya, vagy legalábbis a for-
mája, amely eltért a mai repülő madarak mell-
csontjának formájától, volt a legfontosabb bizo-
nyítékuk arra, hogy ez a teremtmény nem tudott
jól repülni. (A mellcsont a mellüreg alatt találha-
tó, és ezen tapadnak a repüléshez szükséges iz-
mok. Napjainkban a mellcsont minden röpképes
és röpképtelen madárban megtalálható, sőt, még
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Az evolucionisták szerint a Velociraptor vagy
Dromeosaur nevű kis termetű dinoszauruszok egy
részének az evolúciós fejlődés során szárnya nőtt és
felrepültek. Szerintük az Archaeopteryx volt az első
élőlény, amely elvált a dinoszauruszok őseitől és
repülni kezdett. Ezt a képzeletbeli történetet szinte
minden evolucionista kiadványban elmesélik



a denevérekben is, amelyek pedig a madaraktól teljesen különböző családba
tartozó repülő emlősök.)

A hetedik Archaeopteryx-lelet, amelyet 1992-ben találtak, óriási meglepetést
okozott az evolucionistáknak. Mégpedig ezért, mert ennek a megtalált kövületnek
a mellcsontja, amely az evolucionisták szerint nem létezik, nagyon is a helyén
volt! A Nature magazin így írja le ezt a leletet:

Az Archeopteryx nemrégiben felfedezett hetedik kövületében megmaradt a
négyszögletes alakú mellcsont egy része, amelynek létezését már régen sejtet-
ték, de még sohasem dokumentálták. Ez pedig azt bizonyítja, hogy erős, fejlett
repülőizmai voltak. 47

Ez a felfedezés érvénytelenítette ezt az általános nézetet, hogy az
Archaopteryx csak félig volt madár, és nem tudott megfelelően repülni. Másrészt
viszont, a madártollak szerkezete az egyik legerősebb bizonyíték arra, hogy az
Archeopteryx a szó valódi értelmében véve röpképes madár volt. Aszimmetrikus
tollszerkezete félreismerhetetlenül emlékeztet a modern madarakéra, és azt bizo-
nyítja, hogy az állat tökéletesen tudott repülni. Ahogy a híres paleontológus, Carl
O. Dunbar is kijelenti, „tollai miatt az Archeopteryx fajt mindenképpen a mada-
rak közé kell sorolnunk”.48

Az Archeopteryx tollszerkezete utal még arra is, hogy az állat melegvérű volt.
Mint tudjuk, a hüllők és kétéltűek hidegvérűek, vagyis testhőmérsékletüket nem

Az Archaeopteryxnak teljességgel
madárra jellemző tulajdonságai
vannak:

1. A tollak alapján ez a maradvány
egy melegvérű, repülő élőlény
fosszíliája.

2. Csontjainak belseje üreges, akár-
csak a ma élő madaraké.

3. Az, hogy fogazata van, nem bizo-
nyítja, hogy a hüllőkből fejlődött ki.
Egykor meglehetősen sok madárfaj
élt, amelyeknek fogazata volt.

4. Ma is élnek olyan madárfajok,
amelyeknek a szárnyain hasonló
karmok találhatóak.

5. Látszik, hogy a legutóbb talált, he-
tedik Archaeopteryx-maradványnak
mellcsontja van. A mellcsont meglé-
te azt mutatja, hogy akárcsak a mai
madaraknak, ennek az élőlénynek is
erős repülőizmai voltak.  

1

2

3

4

5
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saját maguk szabályozzák, hanem a környezetüktől függ. A toll egyik nagyon fon-
tos funkciója éppen az, hogy segít megőrizni a madár testhőmérsékletét. Az, hogy
az Archaeopteryx testét tollak borították, azt mutatja, hogy valódi, melegvérű ma-
dár volt, amelynek a dinoszauruszokkal ellentétben szüksége volt arra, hogy test-
hőmérsékletét megőrizze.

Az Archaeopteryx fogai és karmai 
A két lényeges pont, ami az evolucionisták szerint alátámasztja az Archaeopteryx
madár voltát az, hogy fogai és a szárnyán karmai voltak.

Való igaz, hogy az Archaeopteryx rendelkezett fogakkal és karmokkal, de ez
nem azt jelenti, hogy ennek az élőlénynek bármi köze is lett volna a hüllőkhöz.
Sőt, a ma élő madárfajok között kettő is fel van szerelve karmokkal, amelyek-
kel a fák ágaiba kapaszkodhat: az Opistochomus hoazin és egy faj a
Musophagidae családból. Ezek a lények teljes mértékben madarak, semmi kö-
zük a hüllőkhöz. Ezért teljesen alaptalan feltételezni, hogy az Archeopteryx át-
meneti alak csak azért, mert karmok vannak a szárnyán. A fogak az
Archeopteryx csőrében egyáltalán nem igazolják az állítást. Az evolucionisták
szándékosan csalnak, amikor azt állítják, hogy csak a hüllőkre jellemzők a fo-
gak, a madarakra nem. Először is, egyes hüllőknek van foguk, másoknak pedig
egyáltalán nincs. Másodszor, nem az Archeopteryx az egyetlen madárfaj,
amelynek fogai vannak. Igaz, hogy a foggal rendelkező madárfajok mára már
kihaltak, de ha jobban megnézzük, az Archaeopteryx idejétől egészen a leg-
utóbbi korokig létezett egy egész nemzetség, amelybe foggal rendelkező mada-
rak tartoztak. 

A legfontosabb pedig az, hogy az Archaeopteryx fogszerkezete teljesen külön-
bözött a dinoszauruszokétól, amelyek pedig állítólagos ősei voltak. A híres orni-
tológusok, Martin, Steward és Whetstone megfigyelték, hogy az Archaeopteryx és
a többi foggal rendelkező madár fogai lapos felszínűek, és nagy gyökerük van. De
az állítólagos ősök, a dinoszauruszok fogai fűrészesek, a gyökerük pedig keskeny. 49

Ugyanezek a kutatók ugyanakkor összehasonlították az Archaeopteryx csukló-
csontjait is az állítólagos őseiével, és semmiféle hasonlóságot nem találtak. 50 Az
anatómiával foglalkozó kutatók, mint Tarsitano, Hecht és A. D. Walker felfedez-
ték, hogy azok a hasonlóságok, amelyek állítólagosan az Archaeopteryx és a di-
noszauruszok között léteztek, például a tekintélyes John Ostrom szerint, valójában
félreértelmezések. 51

Mindezek az eredmények azt mutatják, hogy az Archaeopteryx nem átmeneti
alak vagy összekötő láncszem volt, hanem csak egy madárfaj, amely a „foggal
rendelkező madarak” kategóriájába sorolható. 



Archaeopteryx és más ősi madarak maradványai 
Míg az evolucionisták évtizedek óta hirdetik, hogy az Archaeopteryx a legkomo-
lyabb bizonyíték az ő, madarak evolúciójára vonatkozó elméletük mellett, vannak
olyan nemrégiben feltárt leletek, amelyek több szempontból is cáfolják a vélemé-
nyüket.

Lianhai Hou és Zhonghe Zhou, a kínai Gerincesek Őslénytani Intézetének két
régésze 1995-ben találták meg egy madár maradványait, amelyet ők
Confuciusornisnak neveztek el. Ez a madár csaknem egy idős az Archaeop-
teryxszel (140 millió évvel ezelőtt élhetett), de a csőrében egyáltalán nem voltak
fogak. Ezenkívül a csőre és a tollai is ugyanolyanok voltak, mint a mai madarak-
nak. A madárnak, amelynek a csontvázszerkezete is megegyezik a ma élő mada-
rakéval, szintén voltak karmai a szárnyán. Ennél a madárnál is megtalálható volt
a „pygostyle” nevű különleges képződmény, amely a farktollakat támasztotta
meg. Röviden, ez a madár, amely ugyanakkor élt, mint az Archaeopteryx (amelyet

a madarak legrégibb ősének, sőt, még félig
hüllőnek tartanak az evolucionisták), nagyon
is úgy nézett ki, mint egy ma élő madár. Ez a
tény érvényteleníti az evolucionistáknak azt a
feltételezését, hogy az Archaeopteryx lenne
valamennyi madár primitív őse. 52

Egy másik lelet, amelyet 1996 novemberé-
ben találtak Kínában, még nagyobb zavart
okozott. Hou, Martin és Alan Feduccia egy
130 millió évvel ezelőtt élt madár, a
Liaoningornis létezését jelentették be a
Science című magazinban. A Liaoningornis
csontvázában ott volt a mellcsont, amelyen a
repüléshez szükséges izmok megtapadtak,
csakúgy, mint a modern madaraknál. Ez a ma-
dár más tekintetben is tökéletesen hasonlít a
modern madarakra. Az egyetlen különbség az,
hogy ennek fogai is vannak. Ez azt mutatja,
hogy a foggal rendelkező madarak nem valami
primitív képződmények, ahogy azt az evoluci-
onisták állították. 53 Ez a felfedezés a Discover
egy cikkében jelent meg, amelynek a címe
„Honnan származnak a madarak? Ez a lelet azt
mutatja, hogy nem a dinoszauruszoktól”
volt.54
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A Confuciusornis nevű madár

egyidős az Archaeopteryxszel



Van még olyan lelet, amely megcáfolja az evolucionisták állításait: az
Eoalulavis. Az Archeopteryxnél harmincmillió évvel fiatalabb Eoalulavis
szárnyszerkezete megegyezik a mai, lassú röptű madarak szárnyszerkezetével.
Ez bebizonyította, hogy 120 millió évvel ezelőtt már szálltak az égen olyan ma-
darak, amelyek gyakorlatilag megkülönböztethetetlenek a maiaktól.55

Ezek a tények megint csak azt bizonyítják, hogy sem az Arheaopteryx,
sem a többi ősi madár nem voltak átmeneti alakok. A régészeti leletek nem
igazolják, hogy a különböző madárfajok egymásból fejlődtek volna ki. Épp
ellenkezőleg, a leletek azt bizonyítják, hogy a mai modern madarak és egyes
ősi madarak, például az Archaeopteryx gyakorlatilag együtt éltek, egyazon
időben. Később ezek közül a fajok közül egyesek kihaltak, például az
Archaeopteryx is, és csak az akkor létező fajok egy része volt képes napjain-
kig fennmaradni.

Az Archaeopteryx egyes sajátos tulajdonságai tehát egyáltalán nem azt igazol-
ják, hogy átmeneti alak lett volna! Stephan Jay Gould és Niles Eldredge, a
Harward egyetem két régésze, az egész világon elismert evolucionista tudósok, el-
fogadják, hogy az Archaeopteryx egyfajta „mozaikélőlény” volt, amely egymás-
tól eltérő tulajdonságokkal rendelkezett, de semmiféleképpen nem tekinthető át-
menetei formának! 56

Másrészről az „időbeli diszharmónia” is halálos csapást mért az
Archaeopteryx-szel kapcsolatos evolucionista feltevésekre. Az amerikai bioló-
gus, Jonathan Wells is kiemeli Icons of Evolution (Az evolúció ikonjai) című
könyvében, hogy bár az Archaeopteryxet az evolúció nevében valóságos „ikon-
ná” (szimbólummá) változtatták, valójában a bizonyítékok egyértelműen azt
mutatják, hogy ez az élőlény nem volt a „madarak primitív őse”. Wells szerint
az erre utaló tények egyike az, hogy a theropod (kétlábú) dinoszaurusz, melyet
az Archaeopteryx őseként mutogatnak, valójában régebbi, mint az
Archaeopteryx: 

A földön szaladó kétlábú dinoszauruszok mutatnak ugyan némi hasonló-
ságot az Archaeopteryx feltételezett őseivel, ám (a maradványok alapján)
később jelentek meg, mint az Archaeopteryx. 57

Kapocs a dinoszauroszok és a madarak között 
Az evolucionisták azt állítják, hogy az Archaeopteryx az az átmeneti alak,
amelyen keresztül a madarak a dinoszauruszokból kifejlődtek. A világ leghí-
resebb ornitológusa, Alan Feduccia az Észak-Karolinai Egyetemről azonban
ellentmond annak az elméletnek, hogy a madarak a dinoszauruszok rokonai
lennének, annak ellenére, hogy egyébként evolucionista. Feduccia azt írja a té-
máról: 
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E gészen a legutóbbi időkig egy

képzeletbeli sorozat, amely a ló

állítólagos evolúcióját mutatta

be, volt az elsődleges bizonyító erejű

régészeti lelet az evolúció elmélete mel-

lett. Ma már azonban sok evolucionista

saját maga is őszintén elismeri, hogy a

ló evolúciójáról szóló elmélet teljes

csőd. Boyce Rensberger evolucionista

tudós, aki felszólalt azon a négynapos

szimpóziumon, amelyet a fokozatos

evolúció elméletének problémáiról tar-

tottak 1980-ban, a Chicagói Természet-

tudományi Múzeumban, ahol 150 evolu-

cionista tudós jelent meg, azt mondta, a

ló evolúciójáról alkotott elméletnek

semmiféle alapja sincs a régészeti lele-

tek szerint, és hogy nincs olyan evolú-

ciós folyamat, amely a lovak fokozatos

kialakulásáért lehetne felelős:

A népszerű példáról, amely szerint

egy csaknem ötvenmillió évvel ezelőtt élt,

négyujjú, róka nagyságú állatból alakult

volna ki fokozatosan a mai, sokkal na-

gyobb és egyujjú ló, már régóta tudjuk,

hogy nem igaz. A fokozatos átalakulás

helyett a leletek azt mutatják, hogy mind-

egyik változat teljesen különbözően jele-

nik meg, változatlan marad, aztán pedig

kihal. Nem ismerünk átmeneti alakokat. 1

Rensberger, azzal, hogy őszintén

megfogalmazta a ló evolúciójának e je-

lentős hiányosságát, valójában az egész

elmélet legnagyobb problémáját hozta

napirendre a fosszíliák kérdésében, ez

pedig az „átmeneti alakok” zsákutcájá-

nak problémája.

Dr. Niles Eldredge a ló evolúciós sé-

májával kapcsolatban azt mondja: Ren-

geteg történet, egyik képzeletbelibb, mint

a másik, létezik arról, hogy mi is valójá-

ban az élet története. A leghíresebb pél-

da, amit még mindig lehet látni itt a föld-

szinten, az ötven évvel ezelőtt összeállí-

tott kiállítás a ló evolúciójáról. Ezt még

mindig igazságként tálalják az újabb és

újabb tankönyvekben. Szerintem ez siral-

mas, főleg, ha az ilyen történeteket nép-

szerűsítő emberek is tisztában vannak

azok spekulatív voltával.2

Akkor pedig mi az alap a „ló evolúci-

ójának” forgatókönyvére? Ezt a forgató-

könyvet: megtévesztő táblázatok segít-

ségével írták, amelyekben egymás mellé

helyeztek teljesen eltérő időszakokban

és helyeken – Indiában, Dél-Afrikában,

Észak-Amerikában és Európában – élt,

teljesen különböző fajokat, az evolucio-

nisták gazdag képzelőerejének megfele-
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lően. A különböző kutatók több mint húsz-

féle táblázattal álltak elő a ló kialakulásá-

ról. Az evolucionistáknak sem sikerült

megegyezésre jutniuk a pontos családfát

illetően. Az egyetlen közös pont, amely-

ben egyetértenek az, hogy a mai ló

(Equus) őse, az Eohippus (Hyracothe-

rium) nevű, kutyához hasonló faj, amely

55 millió évvel ezelőtt, az eocén korszak-

ban élt. (Ám az Eohippus, mely a ló több

millió évvel ezelőtt kihalt őse, Afrikában

még mindig él és nem más, mint egy

„Hyrax” nevű állat, aminek semmi köze

sincs a lóhoz. 3

A ló evolúciós fejlődésének követke-

zetlenségét minden egyes nappal újabb

és újabb régészeti leletek igazolják. Meg-

állapították, hogy ugyanabban a rétegben,

amelyben az Eohippus maradványaira lel-

tek, más, napjainkban élő lófajták marad-

ványai (Equus Nevadensis és Equus

Occidentalis) is megtalálhatók. 4 Ez azt

mutatja, hogy a mai ló és annak feltétele-

zett őse ugyanabban a korban éltek, ez

pedig a legnyilvánvalóbb bizonyítéka an-

nak, hogy a ló soha nem ment át evolúci-

ós fejlődésen. Az evolucionista szakíró,

Gordon R. Taylor, így fogalmazza meg a

lovak csoportjának történetét A nagy evo-

lúciós rejtély című könyvében, mely a dar-

winizmus által megmagyarázhatatlan kér-

désekkel foglalkozik:

„A darwinizmus talán legnagyobb

gyengesége az, hogy az őslénykutatók

nem találnak meggyőző fejlődési sorokat a

nagyobb evolúciós változások bemutatásá-

ra. Gyakran említik a lovat, mint az egyetlen

teljesen kidolgozott példát. De a tény az,

hogy a leszármazási sor az Eohippus és az

Equus között igencsak szabálytalan. Állító-

lag bemutatja a testméret folyamatos növe-

kedését, a tény azonban az, hogy sok ké-

sőbbi leszármazott kisebb, mint az

Eohippus volt. A különböző forrásokból

származó egyedeket nagyon meggyőző

módon lehet sorba rendezni, de semmiféle

bizonyíték nincs arra, hogy valóban ez volt

a tényleges időrendi sorrend.” 5

Ezek a tények azt mutatják, hogy a ló

evolúciójának sémája, amelyeket az evo-

lúció legszilárdabb bizonyítékainak egyi-

keként tüntetnek fel, egy képzeletbeli fel-

sorakoztatás, amely egyáltalán nem meg-

alapozott. Ez azért fontos, hogy rávilágít-

sunk, mennyire is kézzelfogható és meny-

nyire vehető komolyan az evolúciós elmé-

let, illetve azért, hogy felvázoljuk védelme-

zőinek céljait és módszereit. 

1 Boyce Rensberger, Houston Chronicle,
1980. november 5., 4. fejezet, 15.o.
2 Colin Patterson, Harper's, 1984. február,
60.o.
3 Francis Hitching, The Neck of the Giraffe:
Where Darwin Went Wrong, New York:
Ticknor and Fields, 1982, 30-31.o.
4 Francis Hitching, The Neck of the Giraffe,
30-31.o.
5 Gordon Rattray Taylor, The Great Evolution
Mystery, London: Sphere Books, 1984, 230.o.

Az egyik múzeumban találha-
tó ez a ló-csoport, amely elté-
rő korokban, és helyeken élt
különböző fajokat mutat be,
az evolucionisták gazdag
képzelőerejének megfelelő-
en. A ló evolúciós forgató-
könyvének a leletek szerint
semmi alapja nincs.



„25 éve tanulmányozom a madárkoponyákat, és sem-
miféle hasonlóságot nem látok. Az, hogy a madarak a
hüllőktől származnak, szerintem az őslénytan legna-
gyobb szégyene lesz a huszadik században.” 58

Larry Martin, aki az ősi madarak specialistája a
Kansas Egyetemen, nem ért egyet azzal az elmélet-
tel, hogy a madarak a dinoszauruszoktól származná-
nak. Az evolúciós elméletben ezen a ponton rejlő el-
lentmondást magyarázva Martin kijelenti: „Az igazat
megvallva, ha támogatnám azt az elméletet, hogy a
madarak a dinoszauruszoktól származnak, igencsak
zavarban lennék minden alkalommal, amikor erről
kellene beszélnem.” 59 Összefoglalásul kijelenthet-

jük, hogy a „madarak evolúciójának” elmélete, amely egyetlen bizonyítékként az
Archaeopteryxen nyugszik, nem más, mint az evolucionisták előítéleteinek és vá-
gyainak terméke. 

Az emlősök eredete 
Amint azt már korábban írtuk, az evolúció elmélete szerint bizonyos képzeletbeli
teremtmények kimásztak a tengerből, és belőlük alakultak ki a hüllők, ezekből pe-
dig a madarak. A forgatókönyv szerint nemcsak a madarak, hanem az emlősök
ősei is ezek a hüllők voltak. Azonban óriási felépítésbeli különbségek vannak a
hüllők – amelyek teste pikkelyekkel borított, hidegvérűek és tojásokkal szaporod-
nak – és az emlősök között – amelyek testét szőr fedi, melegvérűek, és elevenen
hozzák világra utódaikat. 

Jó példa a hüllők és az emlősök közötti különbségre az állkapocsszerkezetük.
Az emlősök állkapcsa egyetlen csontból áll, és ebben ülnek a fogak. A hüllők-
nél három kis csontot találunk az állkapocs mindkét oldalán. Alapvető különb-
ség van a fül felépítésében is: minden emlősnek három csont van a középfülében
(a kalapács, az üllő és a kengyel), a hüllőknél viszont csak egy. Az evolucionis-
ták azt állítják, hogy a hüllők állkapcsa és füle fokozatosan alakult át az emlő-
sökévé. De a kérdés, miként zajlott le ez a folyamat, megválaszolatlan. Főként
az a részlet, hogy egy egyetlen csontot tartalmazó fül hogyan alakulhatott át egy
három csontot tartalmazó füllé, miközben mindvégig megőrizte a hallás képes-
ségét. 

Nem meglepő módon, egyetlen átmeneti alakot sem találtak a hüllők és az em-
lősök között. Ezért mondta az evolucionista őslénykutató, Roger Lewin: „az át-
menet az első emlősig, ami valószínűleg egyetlen, vagy legfeljebb két generá-
ció alatt következett be, még mindig rejtély”.60
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George Gaylord Simpson, aki az egyik legnagyobb evolucionista szaktekintély
és az új-darwinista elmélet alapítója, a következőképpen kommentálja ezt az evo-
lucionistákat eléggé zavarba ejtő tényt: 

Az élet földi történetében a legrejtélyesebb esemény a mezozoikum, a hül-
lők korának hirtelen átmenete az emlősök korába. Olyan, mintha hirtelen
függöny ereszkedne arra a szakaszra, ahol még a hüllők, elsősorban a dinosza-
uruszok töltötték be a vezető szerepet, nagy számban és zavarba ejtő változa-
tosságban, majd ez a függöny gyorsan ismét felment volna, és ugyanazt a jele-
netet látnánk, csak most más szereplőkkel: olyan szereposztásban, ahol nincse-
nek többé dinoszauruszok, és a hüllők is csak mellékszereplők, és minden fő-
szerepet olyan emlősök játszanak, amelyekre az eddigi felvonásokban még
utalás sem történt. 61

Amikor az emlősök egyszer csak megjelentek, már nagyon is különbözőek
voltak egymástól. Az olyan, egymástól teljesen eltérő élőlények, mint a denevé-
rek, lovak, egerek és bálnák mind emlősök, és mind ugyanabban a
földtörténeti korban jelentek meg. Ezek között evolúciós kapcso-
latot feltételezni még a képzelet határainak végsőkig való tágí-
tásával sem lehet. Az evolucionista zoológus, R. Eric Lom-
bard az Evolution magazinban megjelent cikkében azt írja: 
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Az evolucionisták azt állítják, hogy az emlő-
sök minden faja egyetlen közös őstől szár-
mazik, jóllehet olyan fajok között, mint a med-
ve, a bálna, az egér vagy a denevér, óriási kü-
lönbségek vannak. Ráadásul ezek az
előlények egészen sajátosan megtervezett
rendszer alapján működnek. Például a dene-
vérek igen érzékeny akusztikai rendszerrel
teremttettek, amely a sötétben elősegíti tájé-
kozódásukat. Ezek a bonyolult rendszerek,
amelyeket a modern technológia csak utá-
nozni tud, lehetetlen, hogy véletlenszerűen
alakultak volna ki, ahogyan azt az evolúciós
elmélet állítja. Ráadásul a fosszíliák is azt mu-
tatják, hogy a denevérek mai tökéletes formá-
jukban hirtelen jelentek meg és semmiféle
evolúciós fejlődésen nem mentek keresztül.

Egy 50 millió esztendős dene-
vér fosszíliája: nem különbözik
a ma élőtől



Akik olyan információt keresnek, aminek a segítségével leszármazási
kapcsolatot lehetne felállítani az emlősök között, azok nagyot fognak csa-
lódni. 62

Mindez azt mutatja, hogy az élőlények hirtelen és teljesen kifejlődve jelen-
tek meg a Földön, bármiféle evolúciós folyamat nélkül. Ez pedig konkrét bizo-
nyíték a teremtésre. Az evolucionisták azonban az evolúció bizonyítékaként
próbálják értelmezni azt a tényt, hogy a létező fajok egy bizonyos sorrendben
jöttek létre. Ez a sorrend azonban a „teremtés sorrendje”, mivel evolúciós fo-
lyamatról egyáltalán nem beszélhetünk. A tökéletes és magasabb rendű terem-
tés megtöltötte az óceánokat és a földet élőlényekkel, és utána az ember is meg-
teremtetett.

A „majomember” történettel ellentétben – amelyet a médiában való intenzív
népszerűsítéssel erőszakolnak a tömegekre – az ember is hirtelen, és teljesen ki-
alakult formában jelent meg a Földön. 
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M ielőtt belemennénk az emberi evolúció mítoszának részleteibe, meg
kell említenünk azokat a propagandamódszereket, amelyekkel elhitet-
ték a közvéleménnyel, hogy a félig majom, félig ember teremtmények

léteztek valamikor a múltban. Ez a módszer a leletek „rekonstrukcióját” használ-
ja fel. A rekonstrukciót úgy magyarázhatnánk, hogy egyetlen kiásott csont – sőt,
gyakran csonttöredék – alapján készítenek rajzokat egy egész élőlényről. Azok a
„majomemberek”, amelyeket a magazinokban, újságokban és filmeken láthatunk,
ilyen rekonstrukciók. 

Mivel a leletek többnyire rendszertelenek és hiányosak, minden rájuk alapuló
következtetés jó eséllyel puszta spekuláció. Mi több, az evolucionisták által készí-
tett rekonstrukciók – rajzok vagy modellek – szándékosan úgy készülnek, hogy az
evolúció elméletét támogassák. A Harvard antropológusa, David R. Pilbeam ezt a
tényt hangsúlyozza, mikor azt mondja: „legalábbis a paleoantropológiában az ada-
tok még mindig olyan hiányosak, hogy az elmélet nagymértékben befolyásolja
az értelmezést. Az elméletek a múltban egyértelműen az aktuális ideológiákat
tükrözték inkább, és nem a tényleges adatokat”.63 Mivel az emberek vizuálisan
jobban befolyásolhatóak, a cél az volt, hogy elhitessék velük, a képzeletükben re-
konstruált élőlények valóban léteztek valamikor. 

Ezen a ponton le kell szögeznünk egy fontos tényt: a csontmaradványokon ala-
puló rekonstrukció csak az alany nagyon általános jellemzőit fedheti fel, mivel az
igazán egyedi jellemzők a lágy szövetekben vannak, azok pedig gyorsan elenyész-
nek. Ezért, a lágy szövetek spekulatív rekonstrukciója miatt, az elkészült model-
lek vagy rajzok teljes mértékben a készítőjük képzeletétől függnek. Earnst A.
Hooten a Harvard Egyetemről így magyarázza ezt a helyzetet: 

A lágy szövetek rekonstrukcióját megkísérelni még kockázatosabb vállalko-
zás. Az ajkak, szemek, a fül és az orr tulajdonságai nem következtethetők ki a
csontos részekből. Egy Neander-völgyi koponyára ugyanolyan joggal építhe-
tők rá egy csimpánz, mint egy filozófus vonásai. Az ősi embertípusok állító-
lagos rekonstrukciójának szinte semmi tudományos értéke nincs, és nagy
valószínűséggel félrevezetik a nagyközönséget. Ne bízzunk meg hát a rekonst-
rukciókban. 64

Megtévesztő leletértelmezések 

7. fejezet



Valójában az evolucionisták annyira alaptalanul találnak ki történeteket, hogy
még egy bizonyos koponyához is társítanak többféle arcot. Például az
Australopithecus robustus (Zinjanthropus) maradványai alapján készült három
különböző rajz az ilyen hamisítások egyik híres példája. 

A leletek részrehajló értelmezése vagy a minden valós alapot nélkülöző re-
konstrukciók jelezhetik azt is, hogy milyen gyakran kell az evolucionistáknak
trükkökhöz folyamodniuk. De még ezek is ártatlan apróságoknak tűnnek, ha az
evolúció történetének szándékos hamisításaihoz hasonlítjuk őket.
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EGY KOPONYA: HÁROM KÜLÖNBÖZŐ RAJZ

1964. IV. 5.,
Sunday Times

Maurice Wilson
rajza

N. Parker rekonstrukciója
(Nat. Geographic, 1960)

A jávai ősember e két, egymástól
teljesen elütő rajza jó példája an-
nak, mennyire a képzeletre tá-
maszkodva értelmezték az evolu-
cionisták az egyes leleteket.

Jobbra: Maurice Wilson rajza. (From
Ape to Adam The Search For The
Ancestry Of Man, Herbert Wendt)
Balra: Steven M. Stanley rajza.
(Human Origins )



Az evolucionisták mereven ragaszkodnak az evolúciót alátámasztó rekonstrukciókhoz, melyekben
olyan tulajdonságokat rajzolnak meg, amik a leletekben egyébként nem hagynak nyomot: az orr és
az ajkak alakja, a haj formája, a szemöldök, illetve a szőrzet. Részletes rajzokat készítenek kitalált
élőlényeikről, amint éppen családjukkal sétálnak, vadásznak vagy mindennapi életüket élik. Jólle-
het ezek a rajzok teljes mértékben a képzelet szüleményei, és semmilyen lelet nem igazolja valós
voltukat
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(Geheimnisse Der Urzeit, Tiere und
Menschen, s. 200)
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A z evolucionisták
azt állítják, hogy a
dinoszauruszok

madárrá változtak. Azt bi-
zonygatják, hogy néhány
dinoszaurusz, ahogyan a
képen is látható, a legyek
hajszolása közben egy-
máshoz csapdosta mellső
lábait és „szárnyra kapva a
levegőbe emelkedett.” En-
nek az elméletnek semmi-
féle tudományos alapja
nincs, és csak a képzelet
terméke, mindamellett tar-
talmaz egy nagyon egysze-
rű logikai ellentmondást is:
az a dolog, ami az evolucio-
nisták szerint a repülés ki-
váltó oka – vagyis a légy –
már maga is tökéletesen tud repülni. 

Míg az ember egyetlen másodperc
alatt tízszer sem tudja felemelni és leen-
gedni a karját, a légy ezt megközelítőleg
ötszázszor megteszi szárnyaival. Ráadá-
sul egyszerre mozgatja mindkét szár-
nyát. A legkisebb eltérés a szárnyak
mozgása között azt eredményezné, hogy
a légy elveszti egyensúlyát és felborul –
de ez sohasem történik meg. 

Az evolucionistáknak először is ma-
gyarázatot kellene találniuk arra, hogy
honnan tud a légy ilyen tökéletesen re-
pülni. Ehelyett meséket találnak ki arról,
hogy hogyan tanultak meg a légynél sok-
kal nehézkesebb élőlények repülni. 

A házilégy tökéletes megteremtése
önmagában elegendő az evolúció elmé-
letének cáfolására. Az angol biológus,
Robin Wootton azt írta A légyszárnyak
mechanikai tervezése című cikkében:

„Minél jobban megértjük a rovarszár-
nyak működését, annál gyönyörűbbnek

és kifinomultabbnak látjuk tervezésüket.
Minden szerkezet általában úgy van meg-
tervezve, hogy a lehető legkevésbé de-
formálódjon, a működés pedig úgy, hogy
kiszámítható módon mozogjanak a ré-
szek. A rovarszárnyak mindkét tulajdon-
ságot ötvözik magukban, anyaguk rugal-
mas, felépítésük elegáns, éppen a megfe-
lelő mértékű alakváltozást teszi lehetővé,
és a lehető legjobban kihasználja a leve-
gőt. Kevés hasonló dolog létezik, ha léte-
zik egyáltalán – most még.”1

Másrészt viszont egyetlen olyan lelet
sincs, amely bizonyíték lehetne a legyek ál-
lítólagos evolúciójára. Erre gondolt a kivá-
ló francia zoológus, Pierre Grassé, amikor
azt mondta: „A rovarok eredetével kapcso-
latban teljes sötétségben tapogatózunk”.2

1 J. Robin Wootton, The Mechanical Design of In-
sect Wings, Scientific American,  263. kötet, 1990
November, 120.o.
2 Pierre-P Grassé, Evolution of Living Organisms,
New York: Academic Press, 1977,  30.o.

Az evolúciós forgatókönyv egyik példája: Hirtelen felszálló
dinoszauruszok, amint a legyet próbálják elkapni!

A LÉGY EREDETE



Nincs olyan konkrét lelet, ami azt a „majomember” képet támogatná, ame-
lyet a média és az evolucionista tudományos körök folyamatosan suly-
kolnak a köztudatba. Ecsettel a kézben az evolucionisták képzeletbeli lé-

nyeket hoznak létre, de a tény, hogy ezeknek a rajzoknak egyáltalán nincs megfe-
lelőjük a leletek között, kissé mégis zavarja őket. Az egyik érdekes módszer, ame-
lyet a probléma áthidalására alkalmaznak az, hogy „legyártják” azokat a leleteket,
amelyeket nem találnak. A piltdowni ember, az egyik legnagyobb botrány, ennek
a módszernek a tipikus példája.

Piltdowni ember: orángután-állkapocs és emberi koponya! 
Egy jól ismert orvos és amatőr paleoantropológus, Charles Dawson állt elő a felfe-
dezéssel 1912-ben, hogy egy állkapcsot és egy agykoponya-töredéket talált Pilt-
downban, Angliában. Bár az állkapocs inkább majoméhoz hasonlított, a fogak és a
koponya olyanok voltak, mint egy emberé. A példányt „piltdowni embernek” ne-
vezték el. Azt állították róla, hogy 500 ezer éves, és több múzeumban az emberi
evolúció kétségbevonhatatlan bizonyítékaként állították ki. Több mint 40 éven ke-
resztül rengeteg tudományos cikket írtak a piltdowni emberről, rekonstrukciókat és
rajzokat készítettek, és a leletet az emberi evolúció fontos bizonyítékaként tálalták.
A témáról ötszáznál is több doktori disszertáció született. 65 A híres amerikai pale-
oantropológus, Henry Fairfield Osborn mondta, amikor 1935-ben meglátogatta a
British Museumot: „újra és újra emlékeztetnünk kell magunkat, hogy a Természet
tele van paradoxonokkal, és hogy ez lenyűgöző lelet a korai emberről.”66

1949-ben a British Museum paleontológusa, Kenneth Oakley kipróbálta a le-
leten a „fluoros vizsgálatnak” nevezett eljárást, amely segítségével a leletek korát
lehet megállapítani. Megdöbbentő eredményre jutott. A teszt során kiderült, hogy
a piltdowni ember állkapcsa egyáltalán nem tartalmaz fluort, ami azt jelenti, hogy
néhány évnél tovább nem lehetett a földbe temetve. A koponyáról, amelyben csak
kevés fluor volt, kiderült, hogy legfeljebb néhány ezer éves.

Az újabb kronológiai vizsgálatok szerint a fogakat az állkapocsban, amely ere-
detileg egy orangutáné volt, mesterségesen csiszolták le, hogy régebbinek tűnjenek.
A csontok mellett talált „primitív eszközök” pedig egyszerű hamisítványok, ame-

Evolúciós hamisítások 
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A leletekre Charles Dawson
„bukkant rá” és ő adta tovább
Sir Arthur Smith Woodwardnak

A részek összeillesztése folytán
létrejött a híres koponya

Ezzel a koponyával kapcsolat-
ban számos rajz és rekonstruk-
ció készült, illetve több mint
500 tanulmány íródott. Az ere-
deti koponyát a British Muse-
umban őrzik

A felfedezés után 40 évvel
kiderült, hogy a piltdowni
fosszíliája csalás eredmé-
nye

3

4
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2

EMBERI KOPONYÁHOZ ORÁNGUTÁN-ÁLLKAPOCS

Az ember koponyájának részei

Orángután-állkapocs
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lyeket acéleszközökkel élesítettek meg.67 Weiner részletes elemzéseinek köszönhe-
tően ez a csalás 1953-ban végérvényesen kiderült. A koponya egy ötszáz évvel ko-
rábban élt emberé, az állkapocs pedig egy nemrégiben elpusztult majomé volt! A
fogakat sorba rendezték és bereszelték, hogy az emberi fogakra hasonlítsanak.
Majd a darabokat kén-bikromát segítségével színezték be, hogy réginek tűnjenek.
De sav hatására ez a színezés eltűnt. Le Gros Clark, aki benne volt a hamisítást le-
leplező csapatban, nem tudta elrejteni megdöbbenését, és azt mondta: „A mester-
séges beavatkozás nyomai azonnal szembeszökők voltak. Annyira egyértelműen
látszottak, hogy meg is kérdezhetnénk: miként kerülhették el ilyen sokáig minden-
ki figyelmét?”68 Amikor mindez kiderült, a „piltdowni embert” sietve eltávolítot-
ták a British Museumból, ahol a korábbi több mint 40 évet töltötte. 

A nebraskai ember: disznófog 
1922-ben Henry Fairfield Osborn, az Amerikai Természettudományi Múzeum
igazgatója bejelentette, hogy Nyugat-Nebraskában, a Kígyó-patak közelében egy
pleisztocén korból származó őrlőfogat talált. Ez a fog állítólag ötvözte az ember
és a majom fogának jellemzőit. Átfogó tudományos vita bontakozott ki, amelyben
egyesek a Pithecanthropus erectus, mások a mai emberhez közelebb álló ős fogá-
nak tartották a leletet. A heves vitát kiváltó lelet a „nebraskai ember” nevet kapta.
Rögtön kapott „tudományos” elnevezést is: „Hesperopithecus haroldcooki”. 

Számos szaktekintély támogatta Osbornt. Ennek az egyetlen fognak az
alapján megrajzolták a nebraskai ember fejének és testének rekonstrukció-
ját. Sőt, a nebraskai embert még felesége és gyermekei társaságában, teljes
családi körben is ábrázolták.

És ez mind egyetlen fogból bontakozott ki. Az evolucionista körök olyan mér-
tékben elismerték ennek a „kísértetnek” a létezését, hogy amikor egy kutató, Wil-
liam Bryan felemelte a szavát az ellen, hogy ilyen önkényes következtetéseket
vonjanak le egyetlen fogból, számos durva kritikát kapott. 

1927-ben a csontváz további részeit is megtalálták. Az újonnan felfedezett le-
letek szerint a fog nem emberé és nem is majomé volt. Rájöttek, hogy egy kihalt
amerikai vaddisznófaj, a Prosthennops fogáról volt szó. William Gregory „Hespe-
ropithecus: Úgy tűnik, nem ember, és nem is majom” címen írt cikket a Science
folyóiratba, amelyben bejelentette a tévedést. 69 A „nebraszkai emberről” és csa-
ládjáról készült rajzokat sürgősen eltávolították az evolúciós szakirodalomból. 

Ota Benga: az afrikai a ketrecben
Miután Darwin Az ember származása című könyvében felvetette az elméletet,
hogy az ember majomszerű élőlényekből fejlődött ki, elkezdett leleteket keresni,
amelyek alátámaszthatták volna ezt a kijelentést. Egyes evolucionista tudósok



azonban azt is hitték, hogy a „félig ember, félig majom” teremtmények nemcsak
a régészeti leletek között, hanem a világ távoli tájain még elevenen is megtalálha-
tók. A huszadik század elején az „élő átmeneti alakok” keresése sajnálatos ese-
ményekhez vezetett, amelyek közül a legkegyetlenebb az Ota Benga nevű pig-
meusé volt. 

Ota Bengát 1904-ben ejtette fogságba Samuel Verner evolucionista kutató
Kongóban. Ota Benga neve a saját nyelvén azt jelenti, jó barát. Felesége és két
gyereke volt. Láncra verve, ketrecben szállították az USA-ba, ahol az evolucio-
nista tudósok a majmok között állították ki őt a St. Louis-i Világkiállításon, mint
„az emberhez legközelebbi átmeneti alakot”. Két évvel később a bronxi állat-
kertbe vitték, ahol „az ember ősei” között került bemutatásra, néhány csimpánz,
a Dinah nevű gorilla és a Dohung nevű orangután társaságában. Az állatkert
evolucionista igazgatója, dr. William T. Hornaday hosszan beszélt arról, milyen
büszke rá, hogy az ő állatkertjének tulajdonában van ez az egyedülálló „átmene-
ti alak”, és a ketrecbe zárt Ota Bengát közönséges vadállatként kezelte. Ota Ben-
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A kép egyetlen fogdarab alapján készült és az Illustrated London News című napilap
tette közzé 1922. június 24-i számában. Nagy csalódást okozott azonban az evolucio-
nistáknak, amikor kiderült, hogy a fog sem majomszerű lényé, sem emberé nem volt,
hanem egy kihalt disznófaj egyik egyedének foga



Australopithecus

Mai csimpánz

Az Australopithecus
és a csimpánz közti
óriási hasonlóság azt
mutatja, hogy az em-
ber őseként bemuta-
tott Australopithecus
valójában egy ma-
jomfajta

AUSTRALOPITHECUS: KÖZÖNSÉGES MAJOMFAJ
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ga végül nem bírta tovább a
bánásmódot és a körülménye-
ket, és öngyilkosságot köve-
tett el. 70

Piltdowni ember, nebras-
kai ember, Ota Benga. Ezek a
botrányos események mind
azt bizonyítják, hogy az evo-
lucionista tudósok nem ha-
boznak felhasználni bármi-
lyen módszert, hogy az elmé-
letüket bizonyítsák.  Ha ennek
tudatában vizsgáljuk az „em-
beri evolúció” mítoszának ál-
lítólagos bizonyítékait, szin-
tén hasonló helyzettel állunk
szemben: teljesen valótlan
történet és egy sereg önkéntes,
aki mindent képes megtenni
azért, hogy ezt a történetet
alátámassza.



A z előző fejezetekben láttuk, a természetben nincsenek olyan mechaniz-
musok, amelyek arra vezethetnek, hogy új élőlények jöjjenek létre, és a
fajok megjelenése nem az evolúció eredménye, hanem ezek hirtelen, a

mai tökéletességükben jöttek létre. Vagyis, egyedileg lettek megteremtve. Ezért
nyilvánvaló, hogy az „emberi evolúció” is olyasvalami, ami igazából sohasem tör-
tént meg. 

Akkor pedig az evolucionisták szerint mi az alapja ennek a történetnek?
Az alap az a rengeteg lelet, amelyre az evolucionisták a képzeletbeli magyará-

zatokat építik. A történelem során több mint 6000 majomfaj létezett, amelyek túl-
nyomó többsége mára már kihalt. Ma már csak 120 fajuk él a Földön. A mára
nagyrészt kihalt 6000 majomfaj egyedeinek maradványai gazdag forrásokat bizto-
sítanak az evolucionistáknak. 

Az evolucionisták úgy írták meg az ember evolúciójának történetét, hogy a cél-
juknak megfelelő koponyákat a kisebbtől a nagyobb felé haladva sorrendbe tették,
és közéjük illesztették néhány, mára már kihalt embertípus koponyáit. E szerint a
forgatókönyv szerint: „az embernek és a ma élő majmoknak közös ősük van. A
közös ős kezdett fejlődni, és egyesekből a mai majmok, másokból pedig az evo-
lúció másik ágát követve a mai emberek lettek”.

A paleontológiai, anatómiai és biológiai adatok viszont azt bizonyítják, hogy
ez az elmélet éppolyan érvénytelen kitaláció, mint a többi. Nincs valódi bizonyí-
ték arra, hogy bármiféle rokonság lenne az ember és a majom között – csak hami-
sítványok, torzítások, félrevezető rajzok és kijelentések. 

A régészeti leletek azt mutatják, hogy a történelem során az ember mindig is
ember volt, a majom pedig majom. Egyes leletek, amelyekről az evolucionisták
azt állítják, hogy az ember ősei, olyan embertípusoktól származnak, amelyek egé-
szen a közelmúltig – körülbelül tízezer évvel ezelőttig – léteztek, és utána hirtelen
eltűntek. Továbbá van számos olyan embertípus, amelynek a külső jellemzői meg-
egyeznek ezeknek a kihalt embertípusoknak a külső jellemzőivel, amelyek az evo-
lucionisták szerint az ember ősei lennének.

A legfontosabb az, számos anatómiai különbség van az ember és a majom kö-
zött, és ezek egyike sem olyan, hogy evolúciós folyamat során jöhetett volna lét-

Az ember evolúciójának 

forgatókönyve 

9. fejezet



re. Ezek egyike a két lábon járás. Mint később majd részletesen leírjuk, a két
lábon járás az ember egyedülálló tulajdonsága, és az egyik legfontosabb jellemző,
ami az állatoktól megkülönbözteti. 

Az ember képzeletbeli családfája 
A darwinisták szerint a mai ember valamiféle majomszerű élőlényből fejlődött ki.
A feltételezett evolúciós folyamat során, amely állítólag négy-öt millió évig tar-
tott, léteztek bizonyos „átmeneti alakok” a mai ember és az őse között. A teljes
egészében feltételezéseken alapuló forgatókönyv szerint négy ilyen „alapvető ka-
tegória” létezett: 

– Australopithecines (az Australopithecus többes száma) 
– Homo habilis
– Homo erectus
– Homo sapiens
Az evolucionisták az ember és a majom első úgynevezett közös ősét az

„Australopithecus” névvel illetik, ami azt jelenti: „dél-afrikai majom”. Az Aust-
ralopithecus, ami nem más, mint egy azóta kihalt majomfaj, különböző típuso-
kat foglalt magában. Egyesek közülük megtermett lények voltak, mások kicsik
és karcsúak. 

Az evolucionisták az emberi evolúció következő lépcsőjét a „Homo”
névvel illetik, ami embert jelent. Az evolucionisták megállapítása szerint a
„Homo” rendbe tartozó élőlények jóval fejlettebbek, mint az Australopithe-
cus, és nem is nagyon különböznek a mai embertől. A mai modern ember,
vagyis a Homo sapiens, szerintük a faj evolúciójának legutolsó lépcsőfoka-
ként alakult ki.

Az olyan maradványok, mint a „jávai előember”, a „pekingi ember” vagy
„Lucy”, amelyek időről időre felbukkannak az evolucionista kiadványokban és
előadásokban, az említett négy kategória valamelyikébe vannak besorolva. A fa-
jokról pedig feltételezik, hogy alfajokká ágaztak szét. 

Bizonyos fajokat, amelyeket régebben sikeres jelöltnek tartottak az „átmene-
ti alak” címre, mint például a Ramapithecus, ki kellett hagyni a képzeletbeli csa-
ládfából, mert kiderült róluk, hogy közönséges majmok voltak. 71

Az evolucionisták, akik a fejlődési sorrendet az Australopithecus > Homo
habilis > Homo erectus > Homo sapiens láncban adják meg, feltételezik, hogy
ezek a fajok  egymás ősei voltak. A paleoantropológusok kutatásai viszont fel-
fedték, hogy az Australopithecus, a Homo habilis és a Homo erectus a világ kü-
lönböző pontjain egy időben létezett. Sőt, a Homo erectus fajba sorolt lények
egyedei egészen a legújabb korokig léteztek. A Homo sapiens neandarthalen-
sis és a Homo sapiens sapiens (a mai ember) egyszerre éltek, ugyanazon a te-
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rületen. Ez a tény egyértelműen cáfolja azt a feltételezést, hogy egymás ősei

lettek volna. 

Következésképpen minden lelet és kutatási eredmény azt mutatja, hogy a

régészeti leletek egyáltalán nem támogatják az evolúció elméletét, hiába is ál-

lítják ezt az evolucionisták. Azok a maradványok, amelyek az ember állítóla-

gos őseitől származnak, valójában más embertípusok vagy majomfajok ma-

radványai.

Hát akkor mely leletek származnak emberektől, és melyek majmoktól? Lehet-

séges-e, hogy bárki is átmeneti alaknak tekintse valamelyiket? A választ megkap-

hatjuk, ha közelebbről is megvizsgáljuk valamennyi kategóriát.
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Az első Ramapithecus-lelet nem volt más, mint
egy két darabból álló, hiányos pofacsont (jobbra).
Az evolucionista rajzolók azonban ezeknek a po-
facsontdaraboknak az alapján teljes nyugalom-
mal megrajzolták a Ramapithecus egész családját
és képzeletbeli mindennapjait

AZ IHLETET EGYETLEN POFACSONT ADTA



Australopithecus: egy majomfaj
Az Australopithecus, ami az első kategória, azt jelenti: dél-afrikai majom. Fel-
tételezik, hogy ezek az élőlények négymillió évvel ezelőtt jelentek meg Afriká-
ban, és körülbelül egymillió évvel ezelőttig léteztek. Az Australopithecus-on
belül is vannak osztályok. Az evolucionisták szerint a legkorábbi faj az A. afa-
rensis. Utána jött az A. africanus, amelynek vékonyabbak a csontjai, és aztán
az A. robustus, amelynek pedig viszonylag vastagabbak. Ott van még az A. bo-
isei, amely egyes kutatók szerint külön faj, mások szerint viszont az A. robus-
tus alfaja.

Minden Australopithecus faj kihalt majomfaj, amelyek a mai majmok-
ra hasonlítanak. Agykapacitásuk hasonló vagy kisebb, mint a mai csimpánzo-
ké. Kezük és lábuk felépítése különösen alkalmas a fáramászásra, és a lábuk-
kal is tudnak fogni, miáltal könnyebben meg tudnak kapaszkodni az ágakban.
Alacsonyak voltak (legfeljebb 130 centiméteresek), és akárcsak a csimpánzok-
nál, a hímek nagyobbak, mint a nőstények. Sok jellemzőjük, például a kopo-
nyájuk alakja, a szemeik közelsége, a rövid őrlőfogak, az állkapocs szerkezete,
a hosszú karok és rövid lábak bizonyítják, hogy ezek a lények nem különböz-
tek a ma élő majmoktól.

Az evolucionisták azt állítják, hogy annak ellenére, hogy az Australopithecus
anatómiája megegyezik a majmokéval, ezek mégis felegyenesedve jártak, és nem
úgy, mint a majmok.

A „felegyenesedett járás” olyan állítás, amelyet egyes paleoantropológusok,
mint például Richard Leakey és Donald C. Johanson évtizedek óta védelmeznek.
Mégis, sok tudós tanulmányozta alaposan az Australopithecus csontvázszerkeze-
tét, és bebizonyította, hogy ez az állítás téves.

Számos Australopithecus leleten végzett kimerítő tanulmány, amelyeket a két,
világszerte elismert angol és amerikai tudós, név szerint Lord Solly Zuckerman és
Prof. Charles Oxnard végzett, bebizonyította, hogy ezek a lények nem két lábon
jártak, hanem a mai majmokhoz hasonlóan mozogtak. Miután a maradványokat
15 évig tanulmányozták, Lord Zuckerman és specialistákból álló ötfős csapata ar-
ra a következtetésre jutott, hogy az Australopithecus közönséges majomfaj volt,
és semmiképpen nem járhatott két lábon – annak ellenére, hogy Zuckerman maga
is evolucionista volt. 72 Ezzel egybevágóan Charles Oxnard, a témát kutató másik
híres evolucionista, az Australopithecus csontvázának felépítését a mai orangutá-
néhoz hasonlította. 73

Végül 1994-ben az angliai Liverpool Egyetem csapata átfogó kutatásba kez-
dett a témában, és arra a következtetésre jutottak, hogy „az Australopithecus négy
lábon mozgott”74. Az Australopithecus és a mai ember között tehát semmilyen
kapcsolat nincs, hanem csak egy rég kihalt majomfaj. 
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AUSTRALOPITHECUS AFERENSIS: KIHALT MAJOMFAJ

A lenti Australopithecus aferensis – AL
333-105-ös lelet ennek a fajnak egyik fia-
tal tagja. Ezért koponyájának kiálló része
még nem fejlődött ki

Az AL 288-1 vagy „Lucy”: az etió-
piai Hadarban talált első fosszília,
melyről azt tartották, hogy az
Australopithecus aferensis fajá-
hoz tartozik. Az evolucionisták so-
káig kemény erőfeszítéseket tet-
tek, hogy bebizonyítsák, Lucy fel-
egyenesedve járt, ám a legutóbbi
kutatások egyértelműen kimutat-
ták, hogy ez az élőlény közönsé-
ges csimpánz volt, amely nem járt
felegyenesedve



Homo habilis: a majom, amiből embert akartak csinálni
A nagy hasonlóság az Australopithecus és a csimpánz felépítése között, vala-
mint annak megcáfolása, hogy két lábon járó faj volt, nagy nehézségeket oko-
zott az evolucionista kutatóknak. Azért van ez, mert az elképzelt forgatókönyv
szerint a Homo erectus az Australopithecus után jön. Ahogy az „ember” jelen-
tésű „Homo” előtag is jelzi, a Homo erectus az ember osztályához tartozik, és a
csontváza is egyenes. Agykapacitása kétszer nagyobb, mint az Australopithe-
cus-é. Közvetlen átmenet a csimpánzszerű Australopithecus fajoktól a Homo
erectus-ig, amelynek a csontváza nem különbözik a mai emberétől, ez még az
evolucionisták szerint is teljesen lehetetlen. Mindenképp szükség volt hát a
„kapcsolatra”, az „átmeneti alakra”. A Homo habilis voltaképpen ennek a szük-
ségnek a szülötte. 

A Homo habilis besorolása a Leakey család tagjainak ötlete volt az 1960-as
években – az egész család lelkes „leletvadász” volt. Szerintük ez az új faj, ame-
lyet ők Homo habilis néven illettek, viszonylag nagy agytérfogattal rendelkezett,
felegyenesedve járt, kőből és fából készült eszközöket használt – tehát könnyedén
lehetett az ember őse. 

Az ugyanettől a fajtól származó leletek azonban az 1980-as években telje-
sen megváltoztatták ezt a nézetet. Egyes kutatók, például Bernard Wood és C.
Loring Brace az új leletek alapján kijelentették, hogy a Homo habilis elneve-
zést, amelynek jelentése „szerszámhasználatra képes ember” az Australopithe-
cus habilis névre kellene változtatni, ami azt jelenti: szerszámhasználatra ké-
pes dél-afrikai majom, mivel a Homo habilis túl sok közös tulajdonságot mutat
az Australopithecus néven ismert majmokkal. Hosszú karja, rövid lába és az
Australopithecus csontvázához hasonlóan majomszerű csontszerkezete volt.
Ujjai alkalmazkodtak a mászáshoz. Állkapocsszerkezete nagyon hasonlított a
mai majmokéhoz. Az átlagosan 600 köbcentiméteres agytérfogat is azt mutat-
ja, hogy ezek bizony majmok voltak. A Homo habilis, amelyet az evolucionis-
ták próbáltak más fajként beállítani, ugyanúgy majom volt, mint a többi Aust-
ralopithecus faj.

Azt ezt követő években végzett kutatások is azt igazolták, hogy a Homo habi-
lis nem különbözött az Australopithecus fajoktól. Az OH62 számú koponya és
csontváz, amelyet Tom White talált, azt bizonyította, hogy ennek a fajnak kis agy-
térfogata, hosszú karja és rövid lába volt, amelyek segítségével ügyesen má-
szott, akárcsak a mai majmok.

Az amerikai antropológus, Holly Smith által 1994-ben végzett részletes elem-
zés azt mutatta, hogy a Homo habilis nem „Homo”, vagyis emberi, hanem majom.
Smith ezt a következtetést vonta le az Australopithecus, Homo habilis, Homo
erectus és Homo neandertalensis fogainak vizsgálatából: 
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HOMO HABILIS: EGY MÁSIK MAJOM

Az evolucionisták soká-
ig védelmezték azt a né-
zetet, hogy a Homo
habilis névre hallgató
élőlény felegyenesedve
tudott járni. Így azt gon-
dolták, találtak egy nép-
csoportot, amely átme-
net volt a majom és az
ember között. Csakhogy
a Tim White által 1986-
ban talált, OH 62 névre
keresztelt új Homo
habilis-fosszília meg-
döntötte ezeket az állítá-
sokat. Ezek a fosszíliák
azt mutatták, hogy a Ho-
mo habilisnek olyan
hosszú karja és rövid lá-
bai voltak, mint a mai
majmoknak. Ez a lelet
megcáfolta azt, hogy a
Homo habilis két lábra
tudott volna állni és így
tudott volna járni. A Ho-
mo habilis nem más,
mint egy majomfajta

Az „OH 7 Homo habilis”
lett az a lelet, amely a leg-
inkább mutatja a Homo
habilis faj pofájának tu-
lajdonságait. Ennek a
pofa-leletnek nagy met-
szőfogai vannak, zápfo-
gai pedig aprók. A pofa
maga pedig négyszög
alakú. Mindezen tulaj-
donságokkal igencsak
emlékeztet a majmokra.
Más szóval, a Homo ha-
bilis pofája is bizonyítja,
hogy ez az élőlény ma-
jom volt



Az elemzést azokra a leletekre korlátozva, amelyek megfelelnek ezeknek az
alapelveknek, a fogak fejlődésének alapján az Australopithecus fajok és a
Homo habilis az afrikai majmok közé tartoznak. A Homo erectus és a ne-
andertalensis az emberekkel kerülnek egy osztályba. 75

Ugyanebben az évben Fred Spoor, Bernard Wood és Frans Zonneveld, vala-
mennyien az anatómia szakértői, teljesen más módszerrel jutottak ugyanerre a kö-
vetkeztetésre. Módszerük a majmok és az ember belső fülében található félkör ala-
kú csatorna vizsgálata volt, amelynek feladata az egyensúly biztosítása. A fele-
gyenesedve járó ember fülében ez a csatorna teljesen más volt, mint az előrehajol-
va járó majmoknál. Minden Australopithecus és a Homo habilis belső fülében a
csatorna ugyanolyan volt, mint a ma élő majmoké. A Homo erectus-nál viszont
olyan volt, mint a mai emberé.76

Ez a felfedezés két fontos eredményhez vezet: 
1. A Homo habilis néven emlegetett fajok nem tartoznak egy osztályba a „Ho-

mo” fajokkal, vagyis a ma élő emberrel, hanem a majmok közé sorolhatók, akár-
csak az Australopithecus.

2. A Homo habilis és az Australopithecus fajok is olyan élőlények voltak, ame-
lyek előrehajolva jártak, vagyis olyan volt a csontvázuk, mint a majmoké. Semmi-
féle rokonság nincs köztük és a ma élő ember között.

Homo rudolfensis: a rosszul összerakott arc
A Homo rudolfensis nevet az 1972-ben kiásott néhány csonttöredéknek adták, mi-
vel a kenyai Rudolf-folyó közelében találták meg őket. A legtöbb paleoantropoló-
gus szerint a maradványok nem egy külön fajhoz tartoznak, hanem voltaképpen a
Homo habilis egy egyedéről van szó. 

Richard Leakey, aki a maradványokat megtalálta, a koponyát, amely a „KNM-ER
1470” számot kapta, és amelynek korát 2,8 millió évre becsülte, az antropológia leg-
nagyobb felfedezéseként mutatta be, és elsöprő hatást ért el vele. Leakey szerint ez a
lény, amelynek kicsi agytérfogata volt, akárcsak az Australopithecus-nak, de az arca
olyan volt, mint egy emberé, jelentette a hiányzó láncszemet az Australopithecus és
az ember között. Hamarosan kiderült azonbank, hogy a koponya arcszerkezete, ami
rengeteg tudományos magazin címlapján megjelent, a töredékek hibás összeállítása
miatt lett olyan, amilyen - és lehet, hogy ez nem volt véletlen. Prof. Tim Bromage,
aki az emberi arc anatómiájáról írt tanulmányokat, a következőképpen körvonalazta
ezt a tényt, amelyre számítógépes szimuláció segítségével jött rá 1992-ben:

Amikor először rekonstruálták (a KNM-ER 1470-est), az arcot csaknem füg-
gőlegesen illesztették az agykoponyához, nagyon hasonlóan a mai ember lapos
arcához. De a legújabb anatómiai kutatások szerint ez az arc jelentős mérték-
ben kiugró volt, majomszerű, mint az Australopithecus-é.77 
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Az evolucionista paleoantropológus, J. E. Cronin a következőt mondja a témáról: 
Kezdetleges tulajdonságok: robusztus felépítésű arc, kis koponyaszélesség és
nagy zápfogak – ezek a KNM-ER 1470 és az Australopithecus közös tulajdon-
ságai. A KNM-ER 1470, akárcsak a többi korai Homo-példány, a későbbi, vé-
kony testalkatú Australopithecus-szal számos közös testalkatbeli tulajdonságot
mutat. Ezek a tulajdonságok nem jellemzik a későbbi Homo-példányokat (va-
gyis a Homo erectus-t). 78

C. Loring Brace, a Michigan Egyetem kutatója ugyanerre az eredményre jutott
az 1470-es koponya állkapocs- és fogszerkezetének elemzésével, és kijelentette,
hogy az állkapocs mérete és a fogakat tartalmazó rész azt mutatja, hogy az ER
1470 arca és fogai olyanok voltak, mint az Australopithecus-é.79

A John Hopkins Egyetem paleoantroplógusa, Alan Walker professzor is, aki
legalább annyit vizsgálgatta a KNM-ER 1470-et, mint Leakey, azon a véleményen
volt, hogy ezt a lényt nem a Homo habilis vagy a Homo rudolfensis „Homo”, va-
gyis „ember” kategóriába kellene sorolni, hanem inkább az Australopithecus osz-
tályába.80

Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy az olyan besorolások, mint a Homo habi-
lis vagy a Homo rudolfensis, amelyek az állítólagos átmeneti formát jelentenék
az Australopithecus és a Homo erectus között, teljes mértékben a képzelet szülöt-
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Az emberek és a majmok bel-
ső fülében található félkör ala-
kú járat összehasonlító analí-
zise kimutatta, hogy az ember
őseként bemutatott élőlények
valójában közönséges maj-
mok. Az Australopithecusnál
és a Homo habilis fajoknál a
majom belső fülének járata, a
Homo erectusnál pedig az em-
ber belső fülének járata figyel-
hető meg
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tei. Mint azt mára számos kutató megerősítette, ezek a lények az Australopithe-
cus fajokhoz tartoztak. Minden anatómiai jellemzőjük azt bizonyítja, hogy maj-
mok voltak.

Ezt a tényt két evolucionista antropológus, Bernard Wood és Mark Collard
kutatása is megerősítette, amelynek eredményét 1999-ben publikálták a Scien-
ce magazinban. Wood és Collard kifejtették, hogy a Homo habilis és a Homo
rudolfensis (1470-es koponya) kategóriák teljes mértékben a képzelet termékei,
és hogy az ide sorolt maradványok valójában az Australopithecus fajokhoz tar-
toznak:

„A közelmúltban egyes maradványfajokat a Homo rendbe soroltak, az agy-
térfogat, a feltételezett beszédképesség és kézfunkció, valamint a feltételezett
kőmegmunkáló képesség miatt. Kevés kivételtől eltekintve, a rend definíció-
ját és használatát az emberi evolúció kapcsán, valamint a Homo rend elkülö-
nítését problémamentesnek tartották. De a legújabb adatok, a meglévő bizo-
nyítékok újabb vizsgálata és a paleoantropológiai anyag szűkössége érvényte-
lenítik azokat az alapelveket, amelyek szerint ma a Homo rendbe sorolják be
a fajokat. ... A gyakorlatban az emberszabású élőlények maradványait négy
feltétel alapján sorolják a Homo rendbe. De mára már egyértelművé vált, hogy
ezek egyike sem elégséges. Az agytérfogat problémás kérdés, mert az agytér-
fogat biológiai jelentősége megkérdőjelezhető. Arra is elegendő bizonyíté-
kunk van, hogy a beszéd képességére nem lehet következtetni az agy alakjá-
ból, és hogy az agy beszédközpontjai nem lokalizálhatók olyan egyértelműen,
ahogy azt a korábbi kutatások sugallták. ... Vagyis a H. habilis és a H. rudol-
fensis tulajdonságai alapján nem a megfelelő rendbe lett besorolva. Ezért a H.
habilis-t és a H. rudolfensis-t  el kell távolítani a Homo rendből. A magától
értetődő taxonómiai alternatíva, hogy a két fajt tegyük át az egyik létező ko-
rai emberszabású rendbe, nem nélkülöz bizonyos problémákat, mégis azt ja-
vasoljuk, hogy egyelőre a H. Habilis és a H. Rudolfensis is kerüljön át az
Australophitecus rendbe.” 81

Wood és Collard következtetései éppen azt igazolják, amit korábban kifejtet-
tünk. A történelem során egyáltalán nem léteztek „az ember primitív ősei”. Azok
az élőlények, amelyekről ezt akarták elhitetni, valójában az Australopithecus
rendbe tartozó majmok. A régészeti leletek azt igazolják, hogy nincs evolúciós
kapcsolat ezek között a kihalt majomfélék és az emberi faj között, amely hirtelen
jelent meg a Földön.

Homo erectus és utána: emberi lények
Az evolucionisták szerint a Homo fajok fejlődése a következőképpen történt: az
első volt a Homo erectus, aztán a Homo sapiens őstípusa és a Neander-völgyi em-
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ber, aztán a Cro-Magnon-i előember, és végül a mai ember. Azonban a valóság-
ban ennek a csoportosításnak minden eleme különálló, egyedi emberi faj. A kü-
lönbség nem nagyobb, mint egy mai pigmeus és egy európai ember között.

Először vizsgáljuk meg a Homo erectus-t, amelyet a legprimitívebb embe-
ri fajnak tartanak. Az erectus jelentése pedig „egyenesen járó ember”. Az evo-
lucionistáknak a felegyenesedett tartás és járásmód miatt kellett elkülöníteni
ezeket az embereket, mert minden Homo erectus példány olyan egyenes, amit
nem figyelhettünk meg sem az Australopithecus fajoknál, sem a Homo habilis
esetében. Viszont a mai ember és a Homo erectus csontváza között nincs kü-
lönbség. 

Homo erectus: a felegyenesedett ember
Az elsődleges ok, ami miatt az evolucionisták „primitívnek” tartják a Homo
erectus-t, az az agytérfogata (900-1100 cm3), ami kisebb, mint a mai emberé,
és a kiálló szemöldökcsontja. Azonban ma is számos olyan ember él a Földön,
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„Régi hajósok: az első emberek sokkal értelmesebbek voltak, mint gondoltuk.”
A New Scientist 1998. március 14-i számában közzétett hír szerint, azok az em-
berek, akiknek az evolucionisták a Homo erectus nevet adták, 700 ezer évvel aze-
lőtt hajózással foglalkoztak. Természetesen lehetetlenség „primitívnek” tartani
egy olyan kultúrát, amely birtokában volt a hajózás tudományának, technológiá-
jának és a tengeri hajózásnak
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A Homo erectus azt jelenti,
olyan ember, aki „egyenesen
tud állni a lábán”. Minden le-
let, amit ennek a fajnak tulaj-
donítanak, valódi emberi faj
maradványa. Mivel a Homo
erectus-maradványok többsé-
gének nincsen közös tulajdon-
sága, meglehetősen nehéz ko-
ponyáik alapján felismerni
őket. Így aztán a különböző

evolúciós kutatók más-más
osztályokba és nevek alá so-
rolták be őket. A bal felső ké-
pen egy 1975-ben, az afrikai
Koobi Fora-ban talált koponya
látható, melyet általában a Ho-
mo erectus koponyájával azo-
nosítanak. Jobbra pedig a Ho-
mo ergaster KNM-ER 3733 ko-
ponyája az említett bizonyta-
lanságokkal.

HOMO ERECTUS: EMBERI LÉNYEK

Mindezeknek a különböző Homo erectus fosszíliáknak a koponyatér-
fogata 900 és 1100 cm3. között mozog. Ezek az értékek a mai ember
agytérfogatának határain belül vannak.

Ezen a képen látható a KNM-WT 15000 vagy más néven turkanai
fiú csontváza, amely napjainkig talán a legrégebbi és legkevésbé hi-
ányos emberi maradvány. Az 1,6 millió évesnek mondott leleten vég-
zett kutatások kimutatták, hogy a csontok egy 12 éves egyed csont-
jai, aki felnőtt korára körülbelül 180 cm magas lett volna. A lelet,
mely nagy hasonlóságot mutat a Neander-völgyi fajjal, az egyik leg-
meggyőzőbb bizonyíték az emberről szóló evolúciós történet meg-
cáfolására. 

Az evolucionista Donald Johanson így írja le ezt a leletet: „Magas
és sovány volt. Testalkata és végtagjainak aránya megegyezik az
Egyenlítőnél élő mai afrikaiakéval. A végtagok pontosan akkorák,
mint a mai fehér észak-amerikai felnőttek végtagjai.” (Donald C. Jo-
hanson & M. A. Edey, Lucy: The Beginnings of Humankind, New
York: Simon & Schuster, 1981)



akinek az agykapacitása annyi, mint a Homo erectus-é volt (például a pigmeu-
sok), és sok más embernek van kiálló szemöldökcsontja is (például Ausztrália
őslakosainak).

Általánosan elfogadott tény, hogy az agytérfogat nem szükségszerűen függ
össze az intelligenciával vagy a képességekkel. Az intelligencia inkább az agy bel-
ső szervezettségének függvénye, mintsem a méreté. 82

A Homo erectust az egész világon a pekingi és jávai ember leletei tették is-
mertté, amelyeket Ázsiában találtak meg. Idővel azonban kiderült, hogy ezek a le-
letek egyáltalán nem megbízhatóak. A pekingi ember leleteinek eredetijei elvesz-
tek, és csak a gipszből készült másolat maradt ránk. A jávai embert pedig egy ko-
ponyatöredék és egy attól több méterre megtalált szeméremcsont alapján „rekon-
struálták” – anélkül, hogy bármi is arra utalt volna, hogy a két maradvány egyazon
élőlényhez tartozott volna. Ezért rendkívül fontosak az Afrikában talált Homo
erectus-leletek. (Itt meg kell jegyeznünk, hogy egyes, Homo erectus néven nyil-
vántartott leleteket néhány evolucionista tudós a Homo ergaster fajba sorol. Eb-
ben a kérdésben nem tudnak egyezségre jutni. Mi az összes ilyen leletet Homo
erectus néven fogjuk kezelni.) 

A leghíresebb afrikai Homo erectus-lelet a kenyai Turkana tó közelében talált
„turkanai fiú”. A maradványok egy 12 éves, 183 centiméter magas fiúé voltak.
A csontváz szerkezete nem különbözik a mai emberétől. Az amerikai paleoantro-
pológus, Alan Walker azt mondta róla: „kétlem, hogy egy átlagos patológus meg
tudná különböztetni egy mai ember csontvázától”.83 A koponyáról pedig Walker
azt mondta: „teljesen úgy nézett ki, mint egy Neander-völgyié”.84 Mint azt a kö-
vetkező fejezetben látni fogjuk, a Neander-völgyiek modern emberek voltak, ezért
a Homo erectus-t is modern emberi fajnak kell tekintenünk.

Még az evolucionista Richard Leakey is azt írja, hogy a Homo erectus és a mai
ember között mindössze faji különbségek vannak: Láthatók a különbségek a ko-
ponya alakjában, az arc dőlésszögében, a szemöldökcsont hangsúlyosságában és
így tovább. Ezek a különbségek valószínűleg nem voltak nagyobbak, mint a ma
élő emberrasszok esetében. Ilyen biológiai különbségek akkor fordulnak elő, ami-
kor a populáció földrajzilag hosszú időn át elkülönül egymástól. 85

Prof. William Laughlin a Connecticut Egyetemről elvégezte az eszimók és
az Aleut-szigeteken élő emberek beható anatómiai vizsgálatát, és megállapítot-
ta, hogy rendkívül hasonlítanak a Homo erectus-ra. Laughlin arra a következ-
tetésre jutott, hogy a kihalt fajok voltaképpen a mai emberi faj, a Homo sapi-
ens rasszai: 

Ha figyelembe vesszük, hogy milyen hatalmas különbségek vannak egyes tá-
voli csoportok, például az eszkimók és a busmanok között, akik mind egyet-
len fajba tartoznak, akkor jogos a következtetés, hogy a Sinanthropus (az
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erectus egy alfaja) is ugyanehhez a nagy diverzitást mutató fajhoz, a Homo
sapiens-hez tartozik.) 86

A tényt, hogy a Homo erectus felesleges kategória, és hogy az ebbe a fajba so-
rolt maradványok egyáltalán nem különböznek annyira a Homo sapiens-től, hogy
külön fajba kellene sorolni őket, egyre gyakrabban hangoztatják tudományos kö-
rökben. Az American Scientist című magazin foglalta össze a kérdés körül kiala-
kult vitát, és egy konferenciát is tartottak a róla 2000-ben.

A Senckenbergben tartott konferencia részt vett a Homo erectus besorolá-
sa körül kialakult lángoló vitában, amelyet Milford Wolpoff (Michigan
Egyetem), Alan Thorne (Canberra Egyetem) és a kollégáik kezdeményez-
tek. Hevesen vitáztak arról, hogy a Homo erectus kategóriának semmifé-
le létjogosultsága sincsen, és meg kellene szüntetni. A Homo rend összes
tagja, mintegy kétmillió évvel ezelőttől napjainkig egyetlen, igen változa-
tos és elterjedt faj, a Homo sapiens tagjai voltak. A konferencia tárgya, a
Homo erectus, nem létezik. 87

Az a kijelentés, hogy „a Homo erectus nem létezik”, azt jelenti, hogy „a Ho-
mo erectus nem külön faj, hanem a Homo sapiens fajba sorolható”. Viszont óriá-
si a különbség a Homo erectus, amely egy emberi faj, és az „emberi evolúció-
ban” azt megelőző majmok (Australopithecus, Homo habilis, Homo rudolfensis)
között. Ez azt jelenti, hogy az első ember hirtelen és egyszerre jelent meg a tör-
ténelemben. Ennél pedig semmi nem jelezheti egyértelműbben, hogy az ember
teremtve lett. 

Az, hogy ezt a tényt elismerjék, teljesen ellentmond az evolucionisták dogma-
tikus filozófiájának és ideológiájának. Ezért a Homo erectus-t, amely valódi em-
ber volt, félmajomként ábrázolják. A Homo erectus-portrékon mindig hasonló vo-
násokat alkalmaznak. Másrészt viszont, hasonló módszerekkel, emberszerűnek
ábrázolják az Australopithecus vagy Homo habilis fajhoz tartozó majmokat. Így
próbálják mesterségesen közelíteni egymáshoz a majmokat és az emberi fajokat,
hogy áthidalják a közöttük tátongó óriási szakadékot.

A Neander-völgyi emberek: erős testalkatú emberek
A Neander-völgyiek olyan emberi lények, akik 100 ezer évvel ezelőtt hirtelen
megjelentek Európában, majd gyorsan és csendben el is tűntek – vagy asszimilá-
lódtak más típusokba – 35 ezer évvel ezelőtt. Az egyetlen különbség köztük és
mai ember között az volt, hogy a csontszerkezetük kissé robusztusabb, az agyka-
pacitásuk pedig kicsit nagyobb volt. 

A Neander-völgyiek emberi faj, azt ma már kevés kivétellel mindenki elismeri.
Az evolucionisták nagyon keményen próbálkoztak azzal, hogy „primitív fajként” ál-
lítsák be őket, de minden eredmény azt igazolja, hogy semmiben sem különböznek
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egy olyan, megtermettebb embertől,
akivel ma is találkozhatunk az utcán.
A téma elismert szakértője, Erik
Trinkaus, a New Mexico Egyetem
paleoantropológusa, azt írja: A Nean-
der-völgyi csontmaradványok össze-
hasonlítása a mai emberek csontvá-
zaival azt mutatja, a Neander-völgyi-
ek anatómiájában semmi sincs, ami
azt mutatná, hogy mozgási, mani-
pulációs, intellektuális vagy nyelvi
képességeik bármiben is elmarad-
tak volna a mai emberétől. 88

Ezért aztán sok jelenlegi kutatás a
Neander-völgyit a mai ember egyik
alfajaként írja le, és Homo sapiens
neandertalensis néven említi. A lele-
tek azt bizonyítják, hogy a Neander-
völgyiek eltemették a halottaikat,
hangszereket készítettek, és kultúrá-
juk az akkor élt Homo sapiens-éhez
hasonlított. Röviden, a Neander-völ-
gyi egy robosztus termetű emberfaj,
amely kihalt az idők során. 

A Homo heilderbergensis és a Cro-Magnon-i ember 
Az archaikus Homo sapiens a képzeletbeli evolúciós létra utolsó foka a mai em-
ber előtt. Voltaképpen az evolucionistáknak nem sok mondanivalójuk van ezek-
kel az emberekkel kapcsolatban, mivel egészen elenyésző különbségeket mutat-
nak csak a mai emberhez képest. Egyes kutatók szerint ennek a fajnak a példá-
nyai ma is élnek még, például ilyenek az ausztrál őslakosok. Ezeknek az embe-
reknek kiálló, vastag szemöldökcsontjai vannak, befelé hajló állkapocsszerkeze-
tük, és a mainál kicsit kisebb agytérfogatuk. Jelentős felfedezések szerint ilyen
emberek nem is olyan régen még Magyarországon és néhány olaszországi falu-
ban is éltek.

Az evolucionista szakirodalomban Homo heilderbergensis néven besorolt faj
tulajdonképpen ugyanaz, mint az archaikus Homo sapiens. Azért hivatkoznak két
különböző névvel ugyanarra az élőlényre, mert az evolucionisták között felfogás-
beli különbségek vannak. Minden maradvány, amelyet a Homo heilderbergensis

Hamis maszkok: Az evolucionisták a mai

embertől semmiben sem különböző Ne-

ander-völgyi ember képét szándékosan

meghamisítják és majomszerű lényként

tüntetik fel



A felső képen az Izraelben talált Homo sapiens neander-
thalensis, az Amud 1 koponyája látható. A Neander-völgyi
embert általában alacsony és erős testalkatúként ismer-
jük. Ennek a leletnek a tulajdonosa azonban megközelí-
tőleg 1,80 m magas volt. Agytérfogata pedig a legna-
gyobb azok közül, amiket máig találtak: 1740 cm3. Ez a
lelet tehát nagyon egyértelműen dönti meg azokat az
állításokat, melyek szerint a Neander-völgyi emberek
egy primitív fajt alkottak. Az oldalsó Kebara 2 (Mose)
fosszília a mai napig talált legteljesebb Neander-völ-
gyi maradvány. Ennek az 170 cm magas egyednek
a csontvázszerkezete megkülönböztethetetlen a
mai emberétől. A fosszília mellett kiásott szer-
számmaradványok arra utalnak, hogy a társada-
lom, amelyhez ez az egyed tartozott, ugyanazt a
kultúrát képviselte, amit a szintén akkor és ott élt
Homo sapiens közössége. 

A NEANDER-VÖLGYI EMBEREK:
ERŐS TESTALKATÚ EMBEREK



fajba sorolnak, azt mutatja, hogy a mai európaiakhoz nagyon hasonló emberek él-
tek 500 ezer évvel ezelőtt, sőt, 740 ezer évvel ezelőtt is, először Angliában, majd
Spanyolországban.

Úgy becsülik, hogy a Cro-Magnon-i ember 30 ezer évvel ezelőtt élt. Kupola
alakú agykoponyája és széles homloka volt. 1600 cm3 agytérfogata felülmúlja a
mai átlagot. Ugyanolyan vastag, kiálló szemöldökcsontja volt, mint a Neander-
völgyi embernek vagy a Homo erectus-nak. 

Bár a Cro-Magnon-i embert európai rasszként tartják nyilván, agykoponyájá-
nak mérete és alakja nagyon hasonlít a ma Afrikában és a trópusokon élő egyes
rasszokéhoz. Egyes paleoantropológiai kutatások szerint a Neander-völgyi és a
Cro-Magnon-i fajok keveredéséből jött létre a mai emberfaj. Sőt, napjainkban el-
fogadott tény, hogy a Cro-Magnon-i rassz képviselői még ma is élnek, Afrika és
Franciaország egyes részein. Hasonló jellemzőkkel bíró emberek élnek Lengyel-
országban és Magyarországon is.

Fajok, amelyek egy időben éltek őseikkel!
Amit eddig felfedeztünk, az tiszta képpé áll össze: az „emberi evolúció” for-
gatókönyve teljes egészében a képzelet szülötte. Ha létezne ilyen családfa,
fokozatos evolúciónak kellett volna végbemennie az ember és a majom kö-
zött, és találnunk kellett volna ezt igazoló régészeti leleteket. Azonban az em-
ber és a majom között hatalmas szakadék tátong. A csontvázszerkezet, az
agytérfogat, és más feltételek, például a két lábon járás és az előrehajolva já-
rás alapvetően elkülönítik az embereket a majmoktól. (Említettük, hogy az
1994-ben a belső fül egyensúlyozó szerveivel kapcsolatban végzett kutatás
alapján az Australopithecus és a Homo habilis majom, a Homo erectus pedig
ember.) 

A másik fontos felfedezés, ami miatt nem lehet családfát felállítani ezek között
a fajok között az, hogy az egymás őseiként bemutatott fajok egy időben éltek! Ha,
ahogy az evolucionisták állítják, az lenne az igazság, hogy az Australopithecus át-
alakult Homo habilis-szé, az pedig Homo erectus-szá, akkor ezeknek a fajoknak
szükségszerűen követniük kellett volna egymást. Ilyen időrendi sorrend azonban
egyáltalán nincs köztük. 

Az evolucionisták szerint az Australopithecus fajok 4 millió évvel ezelőttől
egymillió évvel ezelőttig éltek. A Homo habilis viszont 1,7-1,9 millió évvel eze-
lőttig élt. A Homo rudolfensis, amely állítólag „fejlettebb”, mint a Homo habilis,
2,5-2,8 millió éves! Vagyis a Homo rudolfensis csaknem egymillió évvel öregebb,
mint állítólagos őse! Másrészt viszont a Homo erectus maradványai 1,6-1,8 millió
évesek, vagyis a Homo erectus példányai ugyanakkor jelentek meg a Földön, mint
úgynevezett ősei, a Homo habilis. 
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Alan Walker is megerősíti ezt a tényt: „bizonyítékaink vannak kelet-afrikai,
késői Australopithecus példányokról, amelyek a H. habilis, majd a H. erectus
kortársai voltak”.89

Louis Leakey szinte egymás mellett találta meg az Australopithecus, Homo
habilis és Homo erectus maradványait Olduvai Gorge térségében.90 Természetesen
az elképzelt családfa egyáltalán nem létezik. A Harvard Egyetem paleontológusa,
Stephen Jay Gould annak ellenére, hogy maga is evolucionista, rávilágít az evolú-
ciós elmélet csődjére: 

Mi lett a családfánkkal, ha van három, egy időben létező emberszabású faj
(A. africanus, a robusztus Australopithecus fajok és a H. habilis), amelyek
egyike sem származott a másiktól? Ráadásul a három közül egyik sem muta-
tott semmiféle evolúciós jellemzőt azalatt, hogy a Földön léteztek. 91

Ha a Homo erectus-tól továbblépünk a Homo sapiens-ig, láthatjuk, hogy itt
sem beszélhetünk semmiféle családfáról. Bizonyítékok vannak arra, hogy a Homo
erectus és az archaikus Homo sapiens 27 000, sőt 10 000 évvel ezelőttig még lé-
teztek. Az ausztráliai Kow mocsárban 13 ezer éves Homo erectus-koponyákat ta-
láltak, Jáva szigetén pedig 27 ezer éveset. 92

A Homo sapiens titkos története 
A legérdekesebb és legjelentősebb tény, ami a képzeletbeli családfát egészen az
alapjainál cáfolja meg, a modern ember váratlanul ősi története. A régészeti ada-
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26 EZER ÉVES TŰ

A Neander-völgyi
ember több tízezer
évvel ezelőtt birtoká-
ban volt a szabás-
varrás képességé-
nek, ezt mutatja egy
érdekes lelet: a tű 26
ezer éves . (D. Jo-
hanson, B. Edgar.
From Lucy to Lang-
uage. s.99)



tok szerint a maival tökéletesen megegyező emberek éltek már egymillió évvel
ezelőtt is!

Louis Leakey, a híres evolucionista paleoantropológus tette az első idevágó
felfedezést. 1932-ben Kanjera térségében, a kenyai Viktória-tó környékén Leakey
a közép-pleisztocén korból származó leleteket talált, amelyek teljesen megegyez-
tek a mai emberrel. A közép-pleisztocén kor azonban egymillió évvel ezelőtt
volt.93 Mivel ez a lelet teljesen felborította az evolucionisták forgatókönyvét,
egyes evolucionista paleoantropológusok teljesen figyelmen kívül hagyták. Le-
akey azonban mindig is ragaszkodott hozzá, hogy becslése pontos volt. 

Éppen amikor már kezdték volna elfelejteni ezt az ellentmondást, az 1995-
ben Spanyolországban talált leletek ismét rávilágítottak, hogy a Homo sapiens
története sokkal régebbi, mint gondolták volna. A kérdéses leletet a Gran Dolina
nevű barlangban találta a madridi egyetem három kutatója, Spanyolország Ata-
puerca nevű térségében. A maradványok egy 11 éves fiúé voltak, aki teljesen úgy
nézett ki, mint a mai emberek. Ez a gyerek azonban 800 ezer évvel ezelőtt meg-
halt. A Discover magazin az 1997. decemberi számában részletesen foglalkozott
a témával. 

A lelet még a Gran Dolina-i ásatásvezető, Arsuaga Ferreras meggyőződését is
megingatta az ember evolúcióját illetően. Azt nyilatkozta:

Valami nagyot, elnagyoltat, tudják,
„primitívet” vártunk. Egy 800 ezer
évvel ezelőtt élt fiút olyannak képzel-
tünk, mint például a turkanai fiú. És
aztán találtunk egy teljesen mai arcot.
Számomra ez teljesen lenyűgöző. Az
ilyen dolgok megrázzák az embert.
Amikor teljesen mást találsz, mint
amit vártál. A leletek megtalálása is
váratlan dolog, de nem különleges.
De a legmegrendítőbb dolog az, ami-
kor valamit, amiről addig azt hitted,
hogy a jelenhez tartozik, megtalálsz a
múltban. Mintha egy kazettás magnót
találtunk volna a Gran Dolina bar-
langban. Az lenne aztán a meglepetés!
Nem számítunk kazettás magnókra a
pleisztocén korban. Azt a mai arcot
megtalálni ugyanilyen volt. Nagyon
megdöbbentünk, amikor megláttuk. 94
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Az evolucionista szakirodalom leg-

népszerűbb magazinjainak egyike, a

Discover, 1997. decemberi számának

címoldalára egy 800 ezer éves ember

koponyáját helyezte azzal a kérdés-

sel: „Ez lenne a múltunk arca?”



A lelet felhívta a figyelmet, hogy a Homo sapiens történetét legalább 800 ezer
évvel ezelőttig ki kell terjesztenünk. A kezdeti sokkból felépülve az evolucionis-
ták eldöntötték, hogy a maradványok egy másik fajhoz tartoznak, mert az ő csa-
ládfájuk szerint 800 ezer évvel ezelőtt nem létezhetett Homo sapiens. Ezért gyor-
san kitaláltak egy újabb kategóriát, ez a Homo antecessor, és az atapuercai kopo-
nyát ide sorolták be.

1,7 millió éves kunyhó, 3,6 millió éves emberi lábnyom
Vannak azonban olyan leletek is, amelyek azt igazolják, hogy a Homo sapiens tör-
ténete még 800 ezer évnél is régebben kezdődött. Az egyik az a felfedezés, ame-
lyet Louis Leakey tett az 1970-es évek elején Olduvai Gorge térségében. Itt fedez-
te fel Leakey, hogy az Australopithecus, a Homo habilis és a Homo erectus egy
időben létezett, egymás mellett. 

De volt egy még érdekesebb dolog, amit Leakey ugyanebben a rétegben ta-
lált meg: egy kőkunyhó maradványai. Ebben az eseményben az volt a szokat-
lan, hogy a kunyhó építési módja, amelyet még ma is alkalmaznak Afrika
egyes részein, csak a Homo sapiens-től származhatott! Tehát Leakey felfede-
zése szerint az Australopithecus, a Homo habilis, a Homo erectus és a Homo
sapiens egyidejűleg létezett egymás mellett, mintegy 1,7 millió évvel eze-
lőtt!95 Ez a felfedezés bizonyosan érvényteleníti azt az evolúciós elméletet,
hogy a mai ember majomszerű fajokból fejlődött ki, amilyen például az Aust-
ralopithecus.

Valójában vannak olyan felfedezések is, amelyek 1,7 millió évnél régebbre ve-
zetik vissza a mai ember eredetét. Az egyik legfontosabb az a lábnyom, amelyet

Mary Leakey talált a tanzániai Laetoliban, 1977-
ben. A lábnyomot egy 3,6 millió éves rétegben
találták, és semmiben sem különbözik egy olyan
lábnyomtól, amilyet egy mai ember hagyna ma-
ga után. 

A Mary Leakey által talált lábnyomot szá-
mos híres paleoantropológus megvizsgálta,
többek között Don Johanson és Tim White is.
Ugyanolyan eredményre jutottak. White azt
írta: 

Semmi kétség. Olyanok, mint a mai ember
lábnyomai. Ha a kaliforniai tengerpart ho-
mokjában lennének, és egy négyéves gyere-
ket megkérdeznénk, hogy mik azok, azonnal
rávágná, hogy valaki járt erre. Nem tudná
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Az 1,7 millió évvel ezelőtti
kunyhómaradványok erősen
emlékeztetnek az afrikai ős-
lakosok napjainkban hasz-
nált kunyhóihoz



megkülönböztetni a parti homokban található száz másik lábnyomtól – de
én sem, és te sem.96

Louis Robins, az Észak-afrikai Egyetemről így nyilatkozott a lábnyomok ala-
pos vizsgálatát követően: 

A lábnyom mély. Egy alacsony embernek még nálam is mélyebb a lába nyo-
ma, vagyis az ujjak teljesen úgy süppednek a talajba, mint az emberi lábujjak.
Ilyen formát nem láthatunk semmilyen állatnál. 97

A lábnyom alakján végzett vizsgálatok újra és újra bebizonyították, hogy em-
beri lábnyomnak kell elfogadnunk, sőt, pontosabban a ma élő ember (Homo sa-
piens) lábnyomának. Russell Tuttle, aki megvizsgálta a lábnyomot, azt írta: 

Egy kis, mezítlábas Homo sapiens hagyta őket. Minden morfológiai jellemző-
jét tekintve, a nyomokat hagyó egyének lába semmiben sem különbözött a mai
emberek lábától.98

A pártatlan vizsgálat kimutatta, hogy kik hagyták ezeket a lábnyomokat. A láb-
nyomok közül húszat egy tízéves emberi lény, huszonhetet pedig egy még nála is
fiatalabb hagyott. Ugyanolyan emberek voltak, mint mi magunk.

Ez a tény a laetoli lábnyomokat évekre a tudományos viták középpontjába ál-
lította. Az evolucionista paleoantropológusok kétségbeesetten próbáltak bármi-
lyen más magyarázattal előállni, mert kétségbeejtő volt számukra, hogy a mai em-
ber már 3,6 millió évvel ezelőtt is járt a Föld felszínén. Az 1990-es években ezek
a „magyarázatok” kezdtek alakot ölteni. Az evolucionisták úgy döntöttek, hogy
ezeket a lábnyomokat egy Australopithecus hagyta, mert teljesen lehetetlen, hogy
egy Homo rendbe tartozó faj már 3,6 millió évvel ezelőtt létezett volna. Russell
Tuttle azt írta 1990-es cikkében: 

A 3,5 millió éves lábnyomok a laetoli ásatások G helyszínén a mezítláb já-
ró modern emberek lábnyomára emlékeztetnek. Egyetlen jellemzőjük sem
sugallja azt, hogy a laetoli emberszabásúak kevésbé jól jártak két lábon,
mint mi magunk. Ha nem tudnánk, hogy a G helyszín lábnyomai ilyen
régiek, azt mondanánk, hogy egy Homo fajból származó ember hagyta
őket. Mindenesetre el kell vetnünk azt a tétova feltételezést, hogy a laeto-
li lábnyomokat Lucy fajtája, az Australopithecus afarensis egy példánya
hagyta volna. 99

Ezek a 3,6 millió éves lábnyomok tehát nem származhattak az Australopithe-
cus fajtól. Az egyetlen ok, amiért feltételezték, hogy Australopithecus hagyta őket
az, hogy 3,6 millió éves vulkáni rétegben találtak rájuk. Annak alapján tulajdoní-
tották a nyomokat Australopithecus-nak, hogy szerintük ilyen régen nem létezhe-
tett modern emberi faj.

A laetoli lábnyomok értelmezése nagyon fontos tényt fed fel. Az evolucionis-
ták nem a tudományos bizonyítékok figyelembevételével, hanem azok ellenében
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A tanzániai Laetoliban talált 3,6
millió éves emberi lábnyomok,
mint kiderült, nem különböznek a
mai emberek lábnyomaitól.



támogatják elméletüket. Van egy elmélet, amelyet vakon védelmeznek, kerüljön
bármibe is, és az újabb kutatási eredményeket vagy figyelmen kívül hagyják, vagy
eltorzítják úgy, hogy megfeleljenek az elméletnek. 

Vagyis az evolúciós elmélet nem tudomány, hanem olyan dogma, amelyet a tu-
domány ellenében tartanak életben. 

Két lábon járás – az evolúció csődje 
Az eddig említett régészeti leletektől eltekintve az ember és a majom között át-
hidalhatatlan anatómiai szakadékok is tátongnak. Az egyik ilyen különbség a
járásmód.

Az emberi lények felegyenesedve, két lábon járnak. Ez olyan különleges moz-
gásforma, amelyet egyetlen más élőlénynél sem figyelhetünk meg. Egyes állatok-
nak van bizonyos korlátozott képességük arra, hogy két lábon járjanak. Például a
medvék vagy a majmok néha, rövid időre két lábra emelkednek, például ha vala-
mi eleséget akarnak elérni. Normális esetben azonban a csontszerkezetük előre-
hajló, és mind a négy lábukon járnak.

Hát akkor vajon a két lábon járás a majmok négy lábon járásából alakult ki,
ahogy azt az evolucionisták is állítják?

Természetesen nem. A kutatások megmutatták, hogy a két lábon járás evo-
lúciója sohasem történt, nem történhetett meg. Először is, a két lábon járás
evolúciós szempontból nem számít előnynek. A majmok mozgása sokkal
könnyebb, gyorsabb és hatékonyabb, mint az emberé. Az ember nem képes a föld
érintése nélkül fáról fára ugrálni, mint a csimpánz, vagy óránként 100 kilométeres
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Az evolucionisták képzelet szülte em-
beri családfájának érvénytelenségére
mutat rá az alábbi példa is: a 2,3 millió
esztendős modern ember (Homo sapi-
ens) állkapcsa. Ennek az etiópiai
Hadarban talált, A.L. 666-1-es kód-
számmal ellátott állkapocsnak, mint
„felettébb meglepő leletnek” az evolu-
cionista fórumokban megpróbálnak
nem túl nagy jelentőséget tulajdoníta-
ni. (D. Johanson, Blake Edgar, From
Lucy to Language, 169.o.)

2,3 MILLIÓ ÉVES MODERN EMBERI ÁLLKAPOCS



sebességgel száguldani, mint a gepárd. Épp ellenkezőleg, mivel az ember két
lábon jár, a mozgása sokkal lassúbb. Ugyanezért mozgását és védekezését tekint-
ve az élővilág egyik legvédtelenebb lénye. Az evolúció logikája szerint a majmok-
nak nem lett volna szabad áttérniük a két lábas járásmódra: inkább az embereknek
kellett volna átvenniük a négy lábon járást. 

Az evolucionista állítás másik hibája az, hogy a két lábon járás nem követi a
darwinizmus szokásos „fokozatos fejlődés” modelljét. Ez a modell, amely az evo-
lúció alapját képezi, megköveteli, hogy legyen egy átmeneti mozgásforma a négy
és a két lábon járás között. Azonban az 1996-ban végzett számítógépes kutatásá-
ban az angol paleoantropológus, Robin Crompton kimutatta, hogy ilyen „átmene-
ti” mozgásforma nem lehetséges. Crompton arra a következtetésre jutott: egy élő-
lény vagy felegyenesedve mozog, vagy négykézláb. 100 A kettő közötti mozgás-
forma nem valósulhat meg, mert olyan rengeteg energiát emésztene fel. Ezért nem
létezik „átmeneti” két lábon járás.

Az ember és a majom közötti áthidalhatatlan szakadék nem korlátozódik kizá-
rólag a két lábon járásra. Sok más kérdés marad még megmagyarázatlan, például
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A kutatások során végül bebizonyosodott : lehetetlen, hogy a majom csontvázából,
amely a négy lábon járáshoz megfelelő, emberi csontváz fejlődött volna ki, amely a
két lábon való felegyenesedett járáshoz szükséges



az agytérfogat, a beszéd képessége, és így tovább. Elaine Morgan, evolucionista
paleoantropológus, a következőket vallotta be a témával kapcsolatban:

Ez a négy legnagyobb rejtély az emberi fajjal kapcsolatban: 1. Miért jár két
lábon? 2. Miért tűnt el a testéről a szőr? 3. Miért van ilyen nagy agya? 4. Mi-
ért tanult meg beszélni?
A hagyományos válasz ezekre a kérdésekre: 1. Még nem tudjuk. 2. Még nem
tudjuk. 3. Még nem tudjuk. 4. Még nem tudjuk. És a kérdések körét még jelen-
tősen lehetne növelni anélkül, hogy a válaszok egyhangúsága megtörne. 101

Az evolúció: tudománytalan hit
Lord Solly Zuckerman az egyik leghíresebb és legtöbbre tartott tudós az Egyesült
Királyságban. Éveken keresztül tanulmányozta a leleteket, és számos vizsgálatot
végzett. A tudomány eredményeihez való hozzájárulása elismeréseként kapta a
„lord” címet. Zuckerman evolucionista. Ezért az evolúcióra vonatkozó állításait
nem tekinthetjük szándékos torzításnak. Az emberi evolúció és a kapcsolódó lele-
tek évekig tartó kutatása után azonban arra a következtetésre jutott, hogy a feltéte-
lezett családfa valójában nem létezik.

Zuckerman megalkotta a tudományok rendkívül érdekes „spektrumát” is. A tu-
dományokat sorba rakta, onnan, amit tudományosnak tartott, odáig, amit nem.
Zuckerman felállított sorrendje szerint a „legtudományosabb” – vagyis leginkább
konkrét adatokon alapuló – tudományok a kémia és a fizika. Utána jönnek a bio-
lógiai tudományok, majd a társadalomtudományok. A spektrum legtávolabbi ré-
szén vannak a „legtudománytalanabb” tudományágak, mint például a „hatodik ér-
zék” vagy a telepátia tanulmányozása. Zuckerman így magyarázza érvelését:

Azután jobbra haladunk az objektív igazság felől a feltételezett tudományok felé,
mint például az érzékszerveken túli érzékelés vagy az emberi régészeti leletek
értelmezése, ahol a benne hívők számára minden lehetséges – és ahol a lelkes
hívő képes akár több, egymásnak ellentmondó dolgot is elhinni egyszerre. 102

A Discovering Archeology, az ember eredetéről szóló fontos kiadvány, azt ír-
ja: „az emberi ősök kutatása több vitát eredményezett, mint konkrét eredményt”.
Robert Locke, a magazin szerkesztője cikkében a híres evolucionista paleoantro-
pológus, Tim White véleményét idézi: „valamennyiünket nyomasztanak a kérdé-
sek, amelyeket egyikünk sem tud megválaszolni”.103 

A cikk vázolja az evolúciós elmélet teljes bukását az ember eredetét illetően, és
a témáról folytatott propaganda alaptalanságát: A tudománynak talán egyetlen terü-
lete sem olyan vitatott, mint az ember eredetkutatása. A legjobb paleontológusok
sem értenek egyet még a legalapvetőbb kérdésekben sem az ember családfáját ille-
tőleg. Tudományos hírverés közepette új ágakat rajzolnak fel, csak azért, hogy az-
tán azok elhaljanak és letörjenek az új leletek fényében. 104 Ugyanezt a tényt fogad-
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ta el a Nature magazin szerkesz-
tője, Henry Gee. 1999-ben ki-
adott In Search of Deep Time (A
régmúlt idők kutatása) című
könyvében Gee az ember evolú-
ciójáról azt írja: „teljes mérték-
ben emberi kitaláció, amelyet a
tények ellenében, az emberi elő-
ítéleteknek megfelelően alakí-
tottak”, és még hozzáteszi: 
A leszármazotti kapcsolaton
alapuló emberi evolúciós séma
teljességgel emberi koholmány
és az előítéletének megfelelően
alakították ki. Ha valaki fog egy
sor leletet, és kijelenti, hogy
ezek leszármazási sort alkotnak,

az nem egy tudományos hipotézis, amit próbának lehet alávetni, hanem egy ki-
jelentés, ami olyan mértékben érvényes,  mint az esti mese – érdekes, esetleg
még tanulságos is, de semmiképpen sem tudományos.105 

Akkor miért ragaszkodik oly sok tudós oly elkeseredetten ehhez a dogmához?
Miért próbálják minden erejükkel életben tartani az elméletüket, még azon az áron
is, hogy számtalan konfliktust kell elismerniük és megtalált bizonyítékot elvetniük?

Az egyetlen válasz az, hogy félnek attól, amivel szembe kellene nézniük, ha le-
mondanának az evolúciós elméletről. Ha elfordulnának az evolúció elméletétől,
akkor szembe kellene nézniük azzal a ténnyel, hogy az embert Isten teremtette. De
figyelembe véve az előzetes feltételezéseiket és a materialista filozófiát, amiben
hisznek, a teremtés elképzelhetetlen fogalom az evolucionistáknak.

Ezért megtévesztik saját magukat és a világot is, a média együttműködésének
segítségével. Ha nem találják meg a szükséges leleteket, hát „legyártják”, elkép-
zelt ábrák vagy kitalált modellek formájában, vagy próbálják azt a benyomást kel-
teni, hogy valóban léteznek az evolúciót megerősítő maradványok. A tömegmédia
egy része, amely osztozik materialista álláspontjukban, szintén próbálja megté-
veszteni az embereket, és az evolúció történetét elültetni tudatalattijukban. 

De akármilyen keményen próbálkoznak is, az igazság egyértelmű: az ember
nem evolúciós folyamat eredményeként jött létre, hanem Isten teremtette. Ezért az
ember felelős Istennek, akármennyire próbál is kibújni a felelősség alól.
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Az ember evolúciójának történetét tudományos
felfedezés nem támasztja alá. A fentihez hason-
ló rajzok csak a fantázia szüleményei



Ekönyv eddigi részeiben azzal foglalkoztunk, hogy a régészeti leletek ho-
gyan cáfolják az evolúciót. Voltaképpen ezzel nem is kellett volna foglal-
koznunk, mert az evolúció elmélete jóval azelőtt összeomlik, hogy a „fa-

jok evolúciójáig” vagy a régészeti leletekig jutnánk. A téma, ami a kezdetektől ér-
telmetlenné teszi az elméletet, az rögtön a legelső kérdés: hogyan jelent meg az
élet a Földön?

Erről a kérdésről az evolúciós elmélet azt mondja, hogy az élet egy véletle-
nül létrejött sejttel kezdődött. A forgatókönyv szerint négymilliárd évvel ez-
előtt különböző élettelen kémiai vegyületek olyan reakcióba léptek a korai föl-
di légkörben, amely közben a villámlás és a nyomás hatására kialakult az első
élő sejt.

Először is meg kell jegyeznünk, az az állítás, hogy élettelen anyagok egyesül-
ve élő anyagot hozhatnának létre, tudománytalan, és eddig semmilyen tudomá-
nyos megfigyelés vagy kísérlet nem támogatja. Sőt, minden felfedezés azt bizo-
nyítja, hogy élet csak életből származhat. Minden élő sejt egy másik élő sejt má-
solata. A világon még senkinek sem sikerült élettelen anyagok reakciójával élőt
előállítania, még a legmodernebb laboratóriumban sem.

Az evolúciós elmélet azt állítja, hogy az élő sejt, amelyet még az összesített
emberi tudás, intelligencia és technika sem tudott létrehozni, mégis létrejött pri-
mitív földi körülmények között. A következő oldalakon megvizsgáljuk, hogy ez
az állítás miért mond ellent a tudomány és józan ész legalapvetőbb elveinek is. 

„A véletlenül létrejött sejt” meséje 
Ha valaki elhiszi azt, hogy egy élő sejt létrejöhet véletlenül, akkor semmi akadá-
lya annak, hogy elhiggye a következő történetet is. Egy város története.

Egy napon, egy puszta vidéken, a sziklák közé szorult agyagrög átnedvesedik
eső után. Amikor a nap felkel, az agyag megszárad és kemény, ellenálló alakot
vesz fel. Aztán a sziklák valahogy darabokra zúzódnak, anélkül, hogy az agyag
megsérülne, és mint egy formából, előkerül közülük egy tökéletes formájú tégla.
Ez a tégla hosszú évekig vár arra, hogy az előbbi természetes körülmények meg-
ismétlődjenek, és létrejöjjön még egy hasonló tégla. Ez addig ismétlődik, amíg

Az evolúció molekuláris 

lehetetlensége 

10. fejezet



téglák százai és ezrei jönnek létre ugyanazok a helyen. Azonban, teljesen véletle-
nül, az addig létrejött téglák sem sérülnek meg. Bár évezredeken keresztül vannak
kitéve a viharnak, szélnek, esőnek, perzselő napnak és fogvacogtató fagynak, nem
repednek meg, nem esnek szét, és ugyanazon a helyen várnak, amíg a többi tégla
is kialakul.

Amikor a téglák száma eléri a szükséges mennyiséget, épületet formálnak,
mégpedig úgy, hogy a természeti erők véletlenül pont a megfelelő helyre és meg-
felelő helyzetbe sodorják őket. Ezalatt a többi szükséges anyag, mint a beton és a
malter is kialakul „természeti körülmények” között, és véletlenül pont a megfele-
lő időben a megfelelő helyre kerül, hogy a falakat összetartsa. Ezalatt a föld mé-
lyében a vasérc „természetes körülmények között” kialakul, és megteremti az épü-
letek alapjait. Végül pedig felépül az egész épület, az ácsmunkával, a megfelelő
anyagokból, a megfelelő kiállításban.

Természetesen egy épület nemcsak alapból, téglákból és betonból áll. Hon-
nan származnának akkor a hiányzó anyagok? A válasz egyszerű: minden
anyag, amire szükség van, megtalálható a földben, amelyen az épület áll. A szi-
likát, amelyből az üveg készül, a réz az elektromos vezetékekhez, a vas az osz-
lopokhoz, gerendákhoz, és így tovább: minden létezik a föld alatt, kellő meny-
nyiségben.

Csak a megfelelő „természeti körülmények” kellenek ahhoz, hogy formát
öltsenek, és elhelyezkedjenek az épület belsejében. A szerelvényeket, ácsmun-
kát és más kiegészítőket mind a szél, az eső és a földrengések segítik a megfe-
lelő helyre kerülni. Minden olyan jól megy, hogy még a téglák is a megfelelő
méretű helyet hagyják ki a falban, mintha tudnák, hogy majd egyszer ki fog ala-
kulni egy üveg nevű valami, ami éppen odaillik. És arról sem feledkeznek meg,
hogy megfelelő helyet hagyjanak ki a vezetékek és csövek számára, az elektro-
mos és fűtési rendszernek, amelyek később szintén véletlenszerűen jönnek lét-
re. Minden olyan jól sikerül, hogy a „véletlen” és a „természet erői” tökéletes
épületet hoztak létre.

Ha eddig az olvasónak sikerült elhinnie a történetet, akkor nem okoz gondot
elképzelni, hogy a város többi épülete, az utak, a járdák, a csatornázás, a kommu-
nikációs hálózat és a közlekedési rendszer hogyan alakult ki. Ha van némi techni-
kai tudása, és egy kicsit is ismeri a témát, akkor rendkívül „tudományos” könyvet
írhat néhány kötetben az elméleteiről „a csatornarendszer evolúciójának folyama-
ta és megfelelése a jelenlegi rendszernek” tárgyában. Lehet, hogy még tudomá-
nyos díjakat is fog kapni korszakalkotó tanulmányáért, és ettől zseninek képzelhe-
ti magát, aki fényt hoz az emberiségnek. 

Az evolúciós elmélet azt állítja, hogy az élet véletlenül jött létre. Ez az állítás
nem kevésbé abszurd, mint előbbi történetünk, mert az összes épülettel, rendszer-

AZ EVOLÚCIÓS CSALÁS94



A SEJTMAG
Az emberi testre vo-
natkozó minden adat
ebben a DNS-mole-
kulában van kódolva

A MITOKONDRIUM
A sejt fő energiaforrása. A
test működéséhez szük-
séges összes ATP-mole-
kulák itt szintetizálódnak

ENDOPLAZMA-
TIKUS RETIKULUM
A fehérjék és egyéb
molekulák elkülöníté-
se és szállítása

A SEJTHÁRTYAKAPUK
Az oxigént és a glükózt befelé, a sejt
szintézise során keletkezett fehérjét,
enzimet és egyéb anyagokat pedig kife-
lé szállítják

A SEJTHÁRTYA
A hártya, kiválasztó és áteresztő tulajdonságának köszönhetően, a sejtbe
belépő, illetve az onnan kilépő molekulák végső ellenőrzését végzi

A sejt köztudottan a legbonyolultabb és a legtökéletesebb felépítésű rendszer. A biológia
professzora, Michael Denton A Theory in Crisis (Az evolúció: válságban az elmélet) című
könyvében a következő példával világít rá a sejt komplexitására: 

„Ahhoz, hogy megértsük a molekuláris biológia által feltárt élet lényegét, egy sejtet 20
km átmérőjűre kell felnagyítanunk, vagyis akkorára, amely megközelíti egy nagyváros, pél-
dául London vagy New York méretét. Egy páratlanul bonyolult és tökéletesen megtervezett
rendszert fogunk látni. A sejt felszínén több millió kapu található, melyek egy űrhajó ajtajai-
hoz hasonlíthatók. Ezek folyamatosan biztosítják, hogy bizonyos anyagok belépjenek a
sejtbe, illetve kilépjenek abból. Ha módunkban állna belépni az egyik ilyen kapun, a világ
legcsodálatosabb technológiájával felszerelt, ámulatba ejtően bonyolult rendszerében ta-
lálnánk magunkat. Ez a komplexitás, mely túlszárnyal mindenféle emberi alkotást, messze
meghaladja gondolodóképességünket és teljességgel felszámolja a szerencse fogalmát.”

A SEJT BONYOLULT FELÉPÍTÉSE



rel, kommunikációs és közlekedési hálózattal együtt, egy város semmivel sem bo-
nyolultabb vagy összetettebb, mint egyetlen sejt. 

A sejt csodája és az evolúció vége 
Az élő sejt bonyolult felépítése ismeretlen volt Darwin idején, és akkor még elég
meggyőzőnek tűnt, hogy az élet kialakulását „a véletlenek egybeesésének és ter-
mészetes körülményeknek tulajdonítsák”. 

A huszadik századi technika alaposan megvizsgálta az élet legkisebb alkotó-
részét, és felfedte, hogy a sejt a legbonyolultabb rendszer, amellyel az emberiség
valaha is találkozott. Ma már tudjuk, hogy a sejtben a szükséges energiát előállí-
tó energiaközpontok, az élethez elengedhetetlen enzimeket és hormonokat létre-
hozó gyárak, az összes létrehozandó termékhez szükséges minden információt tá-
roló adatbankok, bonyolult szállítórendszerek, a nyersanyagokat szállító csövek, a
nyersanyagokat használható részekre lebontó laboratóriumok és finomítók, és a
kimenő és bejövő anyagok ellenőrzését használó speciális fehérjék vannak. És
mindezek ennek a bonyolult rendszernek csak töredékét jelentik.

Az evolucionista tudós, W. H. Thorpe elismeri: „a legelemibb típusú sejt is
jóval bonyolultabb, mint bármiféle rendszer, amit az ember eddig kigondolt,
a megvalósításról nem is szólva”.106

A sejt annyira bonyolult dolog, hogy az emberiség által elért magas szintű
technológiával egyetlenegyet sem lehet létrehozni. Minden erőfeszítés, hogy mes-
terséges sejtet hozzanak létre, kudarcba fulladt. Olyannyira, hogy ezekkel a kísér-
letekkel fel is hagytak. 

Az evolúciós elmélet azt állítja, hogy ez a rendszer, amelyet az emberiség min-
den rendelkezésre álló tudás és technológia felhasználásával sem tud megismétel-
ni, a „véletlennek” köszönhetően jött létre, primitív földi körülmények között.
Hogy egy példával éljünk, ennek akkora a valószínűsége, mint hogy a nyomdában
bekövetkező robbanás egy könyvet hozzon létre.

Az angol matematikus és csillagász, Sir Fred Hoyle is ilyen hasonlatot említett
a Nature magazin 1981. november 12-én megjelentetett riportjában. Bár ő maga is
evolucionista, Hoyle kifejtette, annak valószínűsége, hogy magasabb rendű élet-
formák véletlenül alakuljanak ki, akkora, mint hogy a roncstelepen végigsöp-
rő tornádó egy Boeing 747-es repülőgépet szereljen össze.107 Ez azt jelenti, hogy
a sejt nem jöhetett létre véletlenül, tehát szükségképpen teremtve lett. 

A sejt „egyszerűsíthetetlen bonyolultsága” az egyik oka annak, hogy az evo-
lúcióval nem magyarázható a létrejötte. Az élő sejt számtalan szervecske har-
monikus együttműködésével tartja fenn magát. Ha csak egyetlen szervecske mű-
ködése megszűnik, a sejt nem képes életben maradni. Semmi esélye arra, hogy
türelmesen várjon, amíg tudattalan mechanizmusok, mint a természetes kivá-
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Az evolucionizmus sehol sem szembesül

akkora krízissel, mint az élet kialakulá-

sának megmagyarázásánál. Ennek az

az oka, hogy a szerves molekulák annyira bo-

nyolultak, hogy a kialakulásukat nem lehet a vé-

letlennel magyarázni, és egyértelmű lehetetlen-

ség, hogy egy szerves molekula magától létrejött

volna. Az evolucionisták a huszadik század má-

sodik felében konfrontálódtak az élet kialakulá-

sának kérdésével. A molekuláris evolúció egyik

vezető szaktekintélye, az orosz evolucionista,

Alexander I. Oparin, azt írta 1936-ban kiadott, Az

élet eredete című könyvében: 

„Sajnos a sejt kérdése olyan kérdés marad,

amely a teljes evolúciós elmélet legsötétebb

pontja”. 1

Oparin óta az evolucionisták számtalan

kísérletet, kutatási projektet, megfigyelést

végrehajtottak, bizonyítandó, hogy egy sejt

létrejöhetett véletlenül is. Azonban minden

ilyen próbálkozás csak még nyilvánvalóbbá

tette a sejt bonyolult felépítését, és tovább

cáfolta az evolucionisták feltételezését. Klaus

Dose professzor, a Johannes Gutenberg

Egyetem biokémiai intézetének vezetője, kije-

lentette:

„A kémiai és molekuláris evolúció több

mint harminc éven át tartó kutatása inkább ki-

emelte az élet keletkezésének problémáját,

mintsem megoldotta. Jelenleg az elméleti felté-

telezések és a kísérletek egyaránt kudarcba

fulladnak vagy a tökéletes tudatlanság bevallá-

sát kényszerítik ránk.”2

A San Diego Scripps Intézet geokémikusa,

Jeffrey Bada ekképpen világít rá az evolucio-

nisták tehetetlenségére:

„Ma, amikor már kilépünk a huszadik szá-

zadból, még mindig nem sikerült megoldanunk

azt a legnagyobb kérdést, amellyel beléptünk a

huszadik századba: Hogyan jött létre az élet a

Földön?”3

A New York Times tudományos szakírója,

Nicholas Wade, hasonló megjegyzést tett a

2000. júniusi számban: „Az élet földi keletkezé-

sével kapcsolatban minden titok előttünk, és

úgy tűnik, minél többet tudunk meg, annál rej-

télyesebb lesz.”4

EVOLUCIONISTÁK VALLOMÁSAI 

Alexander I. Oparin: „Nem
tudjuk megmagyarázni,
hogyan jött létre a sejt” 

Jeffrey Bada:  „Az élet ki-
alakulása még mindig a
legnagyobb titok”

1 Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) New
York: Dover Publications,  1953 (Újranyomás),
196.o.
2 Klaus Dose, The Origin of Life: More Questions
Than Answers, Interdisciplinary Science Revi-
ews,  13. kötet, 4.szám, 1988, 348.o.
3 Jeffrey Bada, Earth,  1998 február, 40.o.
4 Nicholas Wade, Life's Origins Get Murkier and
Messier, The New York Times, June 13, 2000, s.
D1-D2
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lasztódás vagy a mutáció lehetővé teszik fejlődését. Ebből következik, az első
sejt a Földön szükségszerűen teljes sejt volt, amelyben megvolt az összes szük-
séges szervecske és funkció, ami viszont azt jelenti, hogy ezt a sejtet szükség-
képpen teremtették.

Fehérjék – a véletlen cáfolata 
Az evolucionisták nemhogy a sejt, de a sejt építőköveinek kialakulását sem
tudják megmagyarázni. Természetes körülmények között a sejtek építőkövéül
szolgáló több ezer komplex fehérje egyike sem jöhetett létre. A proteinek vagy
fehérjék óriásmolekulák, amelyek aminosavaknak nevezett kisebb egységekből
állnak, amelyek adott sorrendben, meghatározott mennyiségben és szerkezet-
ben kapcsolódnak egymáshoz. Ezek a molekulák szolgálnak az élő sejt építő-
köveiként. A legegyszerűbb 50 fajta aminosavból épül fel, de van olyan is,
amely több ezerből. 

A legfontosabb tény: egyetlenegy aminosav hiánya, hozzáadása vagy ki-
cserélése a fehérjeszerkezetben a proteinből használhatatlan molekulahal-
mazt csinál. Minden aminosavnak a megfelelő mennyiségben, a megfelelő
helyen kell jelen lennie. Az evolúció elmélete, amely szerint az élet véletle-
nül alakult ki, kétségbeesik ettől a ténytől, hiszen túl csodálatos ahhoz, hogy
a véletlennel magyarázni lehetne. (Továbbá az elmélet nem képes megmagya-
rázni az aminosavak „véletlenszerű kialakulását” sem, amiről még később ír-
ni fogunk.)

A tényt, hogy a fehérjeszerkezet egyáltalán nem lehet véletlen eredménye,
könnyen alátámaszthatjuk egy egyszerű valószínűség-számítási példával, amelyet
bárki megérthet.

Egy átlagos fehérjemolekula 288 aminosavból áll, amelyek 12 különböző tí-
pusba tartozhatnak. Ezeket 10300-féleképpen lehet sorba rendezni (ez egy csillagá-
szati nagyságrendű szám, ahol az egyest háromszáz nulla követi). Az összes lehet-
séges sorrendből csak egyetlenegy adja a kívánt molekulát. Az összes többi olyan
aminosavlánc, amelyek teljesen hasznavehetetlenek, sőt, akár károsak is az élő
szervezet számára. Egyetlen fehérjemolekula kialakulásának az esélye 1 a 10300-
hoz. Az, hogy a való életben ez az egy eset véletlenül bekövetkezzék, gyakorlati-
lag lehetetlen. (A matematikában az 1 a 1050-nél kisebb valószínűséget „zéró va-
lószínűségnek” nevezik.) Mi több, a 288 aminosavból álló molekula viszonylag
szerény méretű a több ezer aminosavból álló „óriásokhoz” képest. Ha hasonló szá-
mításokat alkalmazunk ezekre az óriásmolekulákra, akkor még a „lehetetlen” szót
sem érezzük elégségesnek.

Ha egy lépéssel továbbmegyünk az élet kialakulásában, láthatjuk, hogy
egyetlen fehérje önmagában semmit sem jelent. A valaha is felfedezett egyik
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legkisebb baktérium, a Mycoplasma hominis H39, hatszáz különböző fehér-
jét tartalmaz. Ebben az esetben az előbb említett valószínűség-számítást,
amelyet egyetlen fehérjére végeztünk, mind a hatszáz különböző proteinre al-
kalmazni kellene. Az eredmény még a lehetetlenség fogalmát is messze felül-
múlja.

Az olvasók közül azok, akik eddig követték e sorokat, és az evolúciós elmélet
hívei, azt gondolhatják, hogy ezeket a számokat a hatás kedvéért eltúloztuk. Nem
erről van szó: ezek határozott és konkrét tények. Egyetlen evolucionista sem tilta-
kozhat, és nem is tiltakozik e számok ellen. Ők maguk is elfogadják, hogy akár-
csak egyetlen protein véletlenszerű létrejöttének is olyan kicsi az esélye, mint
hogy „egy majom hibátlanul megírja az emberiség történetét egy írógépen”.108

Ám ahelyett, hogy elfogadnák a másik magyarázatot, ami a teremtés, tovább vé-
delmezik ezt a lehetetlenséget.

Ezt a tényt számos evolucionista bevallja. Harold F. Blum, a híres evolu-
cionista tudós például kijelenti: „a legkisebb ismert protein méretéhez ha-
sonló polipeptid spontán kialakulása is teljesen valószínűtlennek
tűnik”.109

Egyetlen citokróm-C protein kémiai felépítése is (balra) annyira összetett, hogy egy-
általán nem magyarázható a véletlennel. Olyannyira, hogy az evolucionista biológus,
Ali Demirsoy elismerte: „Egyetlen citokróm- C szekvencia véletlen létrejöttének annyi
az esélye, mint hogy egy majom egy írógépen hibátlanul megírja az emberiség törté-
netét.” 

VÉLETLEN FEHÉRJESZINTÉZIS?
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Az evolucionisták szerint a molekuláris evolúció nagyon hosszú időn át ment
végbe, és ez a hosszú idő tette lehetségessé a lehetetlent. Azonban bármilyen
hosszú időt is veszünk, nem lehetséges, hogy az aminosavak véletlenül álljanak
össze fehérjékké. William Stokes, amerikai geológus, elismeri Földtörténeti ala-
pok című írásában azt a tényt, hogy „a fehérje nem alakulhatna ki egymilliárd
év során sem, egymilliárd olyan bolygón sem, amelyet a szükséges aminosa-
vak koncentrált vizes oldata borít”.110

Mit is jelentenek ezek a tények? Perry Reeves kémiaprofesszor így válaszol er-
re a kérdésre: 

Amikor az ember megvizsgálja a lehetséges szerkezetek óriási számát, ame-
lyek az aminosavak véletlenszerű kombinációjából jöhetnek létre, teljesen ér-
telmetlennek tűnik, hogy az élet így alakult volna ki. Sokkal hihetőbb, hogy
egy Nagy Építő és a legbölcsebb terv kellett ehhez a feladathoz.111

Ha csak egyetlen ilyen protein spontán létrejötte lehetetlen, milliószor lehetet-
lenebb, hogy az emberi sejteket felépítő milliónyi fehérje spontán keletkezzék.
Sőt, a sejt nem csupán fehérjék halmazából áll. A fehérjék mellett nukleidek, szén-
hidrogének, lipidek, vitaminok és sok más elem és vegyület vesz részt pontos ará-
nyok szerint felépítésében és működésében is. Mindegyik számos különböző
organelle-ben építőkőként vagy segítő molekulaként látja el feladatát. 

Robert Saphiro, a New York Egyetem vegyésze és DNS-specialistája kiszá-
molta, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy az egyetlen baktériumban ta-
lálható 2000-féle protein spontán létrejöjjön. (Az emberi sejtjében kb. 200 ezer
különböző protein van.) A valószínűség 1 a 1040000-hez (ez egy hihetetlen nagysá-
gú szám, ahol az egyest negyvenezer nulla követi). 112

A Cardiff University College (Wales) alkalmazott matematika- és csillagá-
szatprofesszora, Chandra Wickramasinghe megjegyzi: 

„Annak valószínűsége, hogy az élet élettelen anyagból kialakuljon, egy,
viszonyítva egy olyan számhoz, amelyben negyvenezer nulla van. Elég nagy
szám ahhoz, hogy maga alá temesse Darwint az egész evolúciós elmélettel
együtt. Nem volt ősleves, sem ezen a bolygón, sem másikon, és ha az élet nem
véletlenül jött létre, akkor céltudatos intelligencia van mögötte.113

Sir Fred Hoyle azt mondja ezekről a felfoghatatlan nagyságú számokról: 
Valóban, az az elmélet, hogy az életet egy értelem hozta létre, olyannyira nyil-
vánvaló, hogy az ember csodálkozik, hogy miért nem fogadják el magától ér-
tetődőnek. Ennek oka inkább lelki, mint tudományos. 114

A Hoyle által említett „lelki ok” az evolucionisták önkondicionálása, akik
ezért nem fogadják el a tényt, hogy az élet teremtés által jött létre. Ezeknek az em-
bereknek a fő célja Isten létezésének tagadása. Ez az egyetlen ok, amiért irracio-
nális módon védelmezik azt, amit ők maguk is lehetetlennek tartanak.



Balkezes proteinek 
Vizsgáljuk meg most részletesen, hogy miért lehetetlen, hogy a proteinek az evo-
lucionisták elképzelése szerint alakultak volna ki.

A fehérjemolekula létrejöttéhez nem elegendő a megfelelő aminosavak helyes
sorrendje. Ezen kívül az is szükséges, hogy a jelen lévő valamennyi aminosav bal-
kezes legyen. Az aminosavaknak két típusa van, ezeket a „jobbkezes” és „balke-
zes” névvel illetik. Térbeli felépítésük tükörszimmetrikus, egy ember jobb és bal
kezéhez hasonlóan. 

A két csoportba tartozó aminosavak könnyedén létesítenek kötést egymás kö-
zött. A kutatások lenyűgöző tényre derítettek fényt: minden fehérje, amely részt
vesz a növények és állatok felépítésében, a legegyszerűbb organizmustól a legbo-
nyolultabbig, balkezes aminosavakból épül fel. Ha csak egyetlen jobbkezes ami-
nosav is található a fehérjében, az az élet szempontjából használhatatlanná válik.
Elég érdekes, hogy amikor egyes kísérletek során a baktériumoknak jobbkezes
aminosavakat adtak, azok azonnal elpusztították az aminosavakat, és egyes ese-
tekben a töredékekből balkezes aminosavakat alakítottak ki, amelyeket már fel
tudtak használni. 

Tételezzük fel, hogy az élet véletlenül jött létre, ahogy az evolucionisták ál-
lítják. Ebben az esetben a balkezes és jobbkezes aminosavaknak nagyjából
egyenlő számban kellene előfordulniuk a természetben. Ezért mindkettőnek részt
kellene vennie az élő szervezetek felépítésében, mivel kémiailag lehetséges,
hogy mindkét típusú aminosav könnyen alakít ki kötést a másikkal. Valójában
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A természetben ugyanannak az aminosavnak két különböző fajtája található meg:
jobbkezes és balkezes. Annyi a különbség közöttük, hogy háromdimenziós felépíté-
sük, akárcsak az ember jobb, illetve bal keze közti eltérések, egymással ellentétes



azonban az élő szervezeteket felépítő valamennyi fehérje kizárólag balkezes ami-
nosavakból épül fel.

A kérdés, hogy miért csak a balkezes aminosavak vesznek részt az élőlények
felépítésében, még mindig nyugtalanítja az evolucionistákat. Semmiképpen nem
lehet megmagyarázni ezt a specializálódást.

A fehérjéknek ez a jellemzője tovább növeli az evolucionisták „véletlen-el-
méletének” homályosságát. A „használható” fehérje létrejöttéhez nem elegendő,
hogy az aminosavak adott számban, mennyiségben és szerkezet szerint csatla-
kozzanak egymáshoz. Arra is szükség van, hogy az összes aminosav balkezes le-
gyen, és egyetlen egy jobbkezes se legyen köztük. És még sincs olyan természe-
tes kiválasztórendszer, amely azonosítani tudná, hogy egy jobbkezes aminosav
férkőzött a rendszerbe, és felismerné, hogy az nem megfelelő, és el kell távolíta-
ni a láncból. Emiatt szükségszerű, hogy egyetlen egy jobbkezes amniosav se ke-
rüljön a balkezes aminosavak közé. Ez a tény véglegesen kiküszöböli a véletlen
lehetőségét. 

Az Encyclopaedia Britannica, az evolúció nyílt védelmezője, megemlíti:
Földi élőlények és a komplex polimerek építőkövei, például a fehérjék, mind
balkezes aszimmetriát mutatnak. Ez tulajdonképpen olyan, mintha egymillió-
szor feldobnánk egy pénzérmét, és minden esetben fej lenne az eredmény.
Nem értjük, miért vagy hogyan lesznek a molekulák jobbkezesek vagy balke-
zesek. Ennek a különbségnek, érdekes módon, köze van az élet kialakulásához
a Földön. 115

Ha egymilliószor feldobunk egy pénzérmét, és minden alaklommal a fej lesz
felül, mi logikusabb: elhinni, hogy véletlenül történt, vagy elfogadni, hogy szán-
dékos beavatkozás történt? A válasz egyértelmű. Azonban az evolucionisták
mégis a véletlenhez menekülnek, hogy ne kelljen elfogadniuk a tudatos beavat-
kozás tényét. 

Az aminosavak balkezességéhez hasonló helyzet fordul elő a nukleotidoknál,
amik a DNS és az RNS legkisebb építőkövei. Az élőlényeket felépítő aminosavak-
kal ellentétben azonban itt mindig csak jobbkezes nukleotidokat találunk. Ez is
egy olyan tény, amit nem lehet a véletlennel magyarázni. 

Az eddig vizsgált valószínűségek minden kétségen felül bizonyítják, hogy az
élet kialakulása nem magyarázható a véletlennel. Ha ki akarjuk számítani, hogy
mekkora a valószínűsége annak, hogy egy átlagos méretű, 400 aminosavat tartal-
mazó molekula csak balkezes aminosavakból épüljön fel, az eredmény 1 a 2400-
hoz, vagyis 1 az 1120-hoz lesz. Csak összehasonlításként közöljük, hogy az elekt-
ronok számát a teljes univerzumban 1079-re becsülik, ami sokkal kisebb ennél a
számnál. Annak a valószínűségét, hogy ezek az aminosavak a szükséges sorren-
det és működési formát vegyék fel, csak sokkal nagyobb számmal lehet érzékel-
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tetni. Ha ehhez még hozzávesszük a több
típusú és nagyobb számú fehérje kialaku-
lását, akkor a szám felfoghatatlan lesz. 

A megfelelő kötés létfontosságú 
Az említett hosszú listával nem ér véget a
bizonyítékok sora az evolúció csődjére.
Nem elegendő, hogy az aminosavak a
megfelelő számban, sorrendben és térbeli
szerkezetben kapcsolódjanak egymáshoz.
A fehérje kialakulásához az is szükséges,
hogy a több karral rendelkező fehérjék a
megfelelő karon keresztül kapcsolódjanak
egymáshoz. Ezt a kötést nevezik
peptidkötésnek. Az aminosavak különbö-
ző kötések által kapcsolódhatnak egymás-
hoz, de csak azokból lesznek fehérjék,
amelyek peptidkötéssel kapcsolódnak. 

Egy hasonlattal megvilágíthatjuk ezt a
kérdést. Tegyük fel, hogy egy autó min-
den alkatrésze tökéletes és a helyén is
van, azzal a kivétellel, hogy az egyik ke-
rék nem csavarokkal, hanem drótokkal
van a helyére erősítve, és nem függőlege-
sen, hanem vizszintesen a földre fektetve.
Egy ilyen autó természetesen nem tudna
előrehaladni egy métert sem, bármilyen
erős motorral vagy fejlett lengéscsillapí-
tóval szerelték is fel. Első pillantásra úgy
tűnik, hogy minden a helyén van, de csu-
pán egyetlen kerék helytelen beszerelése
az egész autót használhatatlanná teszi. Eh-
hez hasonlóan ha a fehérjemolekulában
csupán egyetlen aminosav nem
peptidkötéssel, hanem más kötéssel kap-
csolódik egy másikhoz, az egész moleku-
la használhatatlan lesz.

A kutatások bebizonyították, hogy a véletlenszerűen kombinálódó aminosavak
csak az esetek 50 százalékában kombinálódnak peptidkötéssel, a többi esetben
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A proteineket felépítő aminosavak
csupán egyféleképpen kötődhetnek
egymáshoz a természetben előfordu-
ló kötési lehetőségek közül. Ezt a kö-
tést peptidkötésnek nevezzük. Más
módon az aminosavláncok nem alkal-
masak arra, hogy proteineket hozza-
nak létre



olyan kötésekkel, amelyek nincsenek jelen a fehérjékben. A megfelelő működés-
hez a proteinben csak peptidkötés lehet, épp úgy, ahogy csak a balkezes aminosa-
vak felelnek meg. 

Ennek valószínűsége ugyanolyan, mint hogy minden egyes fehérje balke-
zes legyen. Vagyis, ha egy 400 aminosavból álló fehérjét veszünk, akkor an-
nak valószínűsége, hogy ezek kizárólag peptidkötéssel kapcsolódjanak egy-
máshoz, 1 a 2399-hez. 

Zéró valószínűség 
Amint az előbb már láthattuk, egy 500 aminosavból álló fehérjemolekula kialaku-
lásának valószínűsége egy olyan viszonyszám, amelynek 950 nulla van a végén,
ami akkora szám, hogy az emberi elme képtelen felfogni. Ez a valószínűség csak
elméletben valósulhat meg. Gyakorlatban a megvalósulás lehetősége nulla. A ma-
tematikában minden olyan valószínűség, amely kisebb, mint 1 a 1050-hez, statisz-
tikai szempontból nulla valószínűségnek tekintendő. 

Az „1 a 10950-hez” valószínűségi tényező pedig messze meghaladja ezt a
határértéket. Az ötszáz aminosavból álló fehérjemolekula kialakulásának esélye

AZ EVOLÚCIÓS CSALÁS104

10950 =
100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000.000.
0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 .
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
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000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

Annak valószínűsége, hogy egy átlagos, 500 aminosavból álló fehérjemolekula
létrejöjjön, amelyben az aminosavak mennyisége és sorrendje megfelelő, és
csak balkezes aminosavakat tartalmaz, amelyek mind peptidkötéssel kapcso-
lódnak egymáshoz, 1 a 10950-hez. Ezt a számot úgy írjuk le, hogy 950 nullát te-
szünk az egyes után, ahogy itt látható



ilyen kicsi, de létezik a valószínűtlenségnek ennél magasabb szintje is. A hemog-
lobinmolekulában – ami egy létfontosságú fehérje – 574 aminosav van. Gondol-
junk csak bele: a testünkben található milliárdnyi vörösvérsejt mindegyikében 280
000 000 (280 millió) hemoglobinmolekula van.

A Föld feltételezett életkora sem elegendő ahhoz, hogy „próba szerencse” ala-
pon akárcsak egyetlen fehérje is létrejöjjön, nemhogy egy egész vörösvérsejt. Még
ha feltételeznénk is, hogy az aminosavak a világ kezdete óta időveszteség nélkül
kombinálódnak, akkor sem jutottak volna el napjainkig a 10950 lehetőségig.

Mindezekből az következik, hogy az evolucionisták a lehetetlenség szörnyű
szakadékába zuhannak már az egyetlen fehérje kialakulásánál. 

Létezik-e próba szerencse módszer a természetben? 
Végül pedig egy nagyon fontos dolgot kell megjegyeznünk az eddig felsorolt va-
lószínűség-számítási példákkal kapcsolatban. Kimutattuk, hogy a valószínűségi
arányszámok csillagászati méreteket érnek el, és hogy gyakorlatilag lehetetlen,
hogy ilyen események bekövetkezzenek. Van azonban egy sokkal fontosabb és za-
varba ejtőbb probléma, amivel az evolucionistáknak meg kell birkózniuk. Termé-
szetes körülmények között semmiféle próba-szerencse módszer nem fordul elő a
fehérjék létrejöttében.

A számítások, amiket a táblázatban megadtunk, egy 500 aminosavból álló
fehérjemolekula létrejöttének valószínűségét ábrázolják a próba szerencse
módszerhez ideális körülmények között, amelyek azonban a természetben
nem léteznek. Vagyis a használható fehérje kialakulásának 1 a 10950-hez az
esélye, ha feltételezzük, hogy létezik olyan képzeletbeli mechanizmus, amely-
nek során egy kéz összekapcsol 500 aminosavat, majd ha a lánc nem működő-
képes, akkor szétszedi és más sorrendben ismét összeállítja. Minden esetben
egyenként kell szétszedni az aminosavakat, és vigyázni kell, hogy eggyel se
legyen több az összekapcsolt elemek száma. Aztán meg kellene várni, hogy a
létrejött lánc működőképes-e, és kudarc esetén mindent szétszedni, és belefog-
ni az újabb kísérletbe. Az is nagyon fontos, hogy a lánc ne bomoljon le az öt-
századik elem kapcsolódása előtt. Ez azt jelenti, hogy a fenti valószínűség
csak ellenőrzött körülmények között érvényes, ahol tudatos mechanizmus irá-
nyítja a folyamat elejét, végét, és minden egyes fázisát, és ahol csak az ami-
nosavak sorrendjének kiválasztása marad ellenőrzésen kívül. Kétségtelenül le-
hetetlen, hogy természetes környezetben létezhessenek ilyen körülmények.
Ezért a fehérje kialakulása természetes körülmények között logikai és techni-
kai szempontból is lehetetlen, az elméleti valószínűségtől függetlenül. Valójá-
ban teljesen tudománytalan ilyen eseménynek még csak a valószínűségéről is
beszélni. 

AZ EVOLÚCIÓ MOLEKULÁRIS LEHETETLENSÉGE 105



Egyes tudatlan evolucionisták képtelenek ezt felfogni. Mivel úgy gondolják,
hogy a fehérjék kialakulása egyszerű kémiai reakció, olyan nevetséges kijelenté-
seket tesznek, mint hogy „az aminosavak reakcióba lépnek egymással, összekap-
csolódnak, és fehérjéket hoznak létre”. De az élettelen anyagban véletlenszerűen
végbemenő kémiai reakciók csak primitív és egyszerű változásokat eredményez-
hetnek. Ezek száma és fajtája korlátozott és meghatározott. A kicsivel bonyolul-
tabb anyagokhoz már hatalmas gyárak, vegyi üzemek és laboratóriumok szüksé-
gesek. Ilyenek a gyógyszerek és a mindennapi életben használt számos más vegyi
anyag. Ezért lehetetlen, hogy a fehérjék, amelyek mindegyike a tervezés és alko-
tás csodája, és amelyekben minden résznek megvan a pontos helye, véletlenszerű
kémiai reakciók eredményeképpen jöttek volna létre. 

Egy pillanatra most feledkezzünk meg az eddig tárgyalt valószínűtlenségről, és
tételezzük fel, hogy mégiscsak létrejöhetett egy működőképes fehérjemolekula
spontán módon, a véletlen eredményeképpen. De az evolúció elmélete még így is
kifogy a válaszokból, hiszen akkor ezt a proteint, hogy megtarthassa kialakult for-
máját, el kellene különíteni természetes környezetétől, amelyben létrejött, és spe-
ciális körülmények között kellene őrizni. Máskülönben ez a protein lebomlana a
természetes földi körülmények között, vagy pedig további savakkal, aminosavak-
kal vagy más anyagokkal lépne reakcióba, és elveszítené eredeti tulajdonságait,
teljesen más és használhatatlan anyaggá alakulna.

Az evolucionisták zavara 
Hogyan jelent meg az első élőlény? Ez a kérdés annyira zavarba hozza az evo-
lucionistákat, hogy többnyire próbálnak elsiklani felette. Úgy próbálják kikerül-
ni hogy egyszerűen azt mondják: „az első élőlények véletlenszerű események
láncolatának eredményeképpen jöttek létre a vízben”. Ez azonban olyan jelen-
tős állomás, hogy semmiképpen nem tudják megkerülni. Itt nincsenek régészeti
leletek, amelyeket meghamisíthatnának vagy félremagyarázhatnának, hogy az
elméletüket támogassa. Az evolúció elmélete már a kezdet kezdetén nélkülöz
minden alapot.

Egy lényeges dolgot mindenképpen meg kell jegyezni: ha az evolúciós el-
mélet egyetlen pontjáról is bebizonyosodik, hogy lehetetlen, az elegendő bizo-
nyíték arra, hogy az egész elmélet teljesen hamis és érvénytelen. Például ha be-
bizonyítjuk, hogy a fehérjék véletlenszerű kialakulása nem lehetséges, azzal
cáfoljuk az evolúció összes ez után következő lépését. Ezután már teljesen ér-
telmetlen összeszedni néhány emberi és majomkoponyát, és feltételezéseket
gyártani róluk.

Hogy az élőlények hogyan jöttek létre az élettelen anyagból, az egy olyan
kérdés, amit az evolucionisták sokáig még említeni sem akartak. Ez a folya-
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Nulla az esélye annak, hogy egy fehérje véletlenül létrejöjjön. A használható fehérje létrejöttének
3 alapfeltétele van:

Első feltétel: a fehérjelánc minden aminosava megfelelő típusú, és a megfelelő sorrendben
fordulnak elő .

Második feltétel: a láncban minden aminosav balkezes.
Harmadik feltétel: valamennyi aminosav peptidkötéssel kapcsolódik egymáshoz. 

Ahhoz, hogy egy protein véletlenül létrejöjjön, mindhárom alapfeltételnek egyszerre kell teljesül-
nie. A fehérje véletlenszerű kialakulásának esélye egyenlő az egyes feltételek bekövetkezte esé-
lyének szorzatával. 
Például egy átlagos, 500 aminosavból álló molekula kialakulása: 

1. Annak esélye, hogy az aminosav a megfelelő szekvenciával kezdődik: 
A fehérjék felépítésében 20 fajta aminosav vesz részt. Ennek alapján: 
- Annak esélye, hogy minden aminosav megfelelően választódik ki 
ezek közül = 1:20
- Annak valószínűsége, hogy mind az 500 megfelelő lesz = 1:20500= 1:10650

= egyszer minden 10650

esetből. 

2. Annak valószínűsége, hogy az aminosavak balkezesek lesznek: 
- Annak valószínűsége, hogy egy aminosav balkezes lesz = 1:2
- Annak valószínűsége, hogy mind az 500 aminosav balkezes lesz = 1:2500 = 1:10150

= egyszer minden 10150

esetből.

3. Annak valószínűsége, hogy az aminosavak peptidkötéssel kapcsolódnak: 
Az aminosavak különböző kémiai kötésekkel kapcsolódhatnak egymáshoz. Csak akkor jön létre
működőképes fehérje, ha a láncban az összes aminosav a peptidkötésnek nevezett speciális ké-
miai kötéssel kapcsolódik egymáshoz. Annak valószínűsége, hogy az aminosavak az összes
többi kötésen kívül a peptidkötéssel kapcsolódjanak egymáshoz, 50%. Ennek alapján:

-Annak valószínűsége, hogy két aminosav peptidkötéssel kapcsolódjék = 1:2
- Annak valószínűsége, hogy 500 aminosav peptidkötéssel kapcsolódjék = 1:2499 = 1:10150

= egyszer minden 
10150 esetből.

ÖSSZESÍTETT VALÓSZÍNŰSÉG = 1. X 2. X 3.
= 1:10650 X 1:10150 X 1:10150

= 1:10950

= egyszer minden 10950 esetből

A ZÉRÓ VALÓSZÍNŰSÉG



Alegfrissebb evolucionista források
vitatják Miller kísérletét. A kísérletét
ma már az evolucionisták is teljesen

figyelmen kívül hagyják. A neves evolucio-
nista tudományos folyóirat, az Earth, a kö-
vetkezőket írta:

„A geológusok úgy gondolják, hogy az
ősi földi atmoszféra nagyrészt szén-dioxid-
ból és nitrogénból állhatott, olyan gázokból,
amelyek kevésbé reakcióképesek, mint az
1953-as kísérletben használtak. És még ha
Miller atmoszférája létezhetett volna, ho-
gyan lehet rávenni az egyszerű molekulá-
kat, az aminosavakat arra, hogy a szüksé-
ges kémiai változásokon átmenve bonyolul-
tabb vegyületekké vagy polimerekké, prote-
inekké alakuljanak át? Maga Miller égnek
emeli a kezét erre a kérdésre: »Komoly
probléma«, sóhajt gondterhelten, »Hogyan
lehet polimereket csinálni? Nem is olyan
egyszerű dolog.«”1

Mint láthatjuk, maga Miller is elfogadta,
hogy kísérlete semmiféle kérdésre nem vá-
laszol az élet keletkezésével kapcsolatban.
Az a tény, hogy evolucionista tudósaink oly
lelkesen fogadják ezt a kísérletet, csak még
inkább rávilágít az evolúciós elmélet nyo-
morúságos helyzetére, és támogatóinak
szorultságára. 

A National Geographic 1998. márciusi
számában „Az élet megjelenése a Föl-
dön” című cikk a következőket írta a té-
máról: 

Számos tudós tudja ma már, hogy a ko-
rai földi atmoszféra különbözött a Miller
kísérletében használt gázkeveréktől.
Feltételezik, hogy szén-dioxidból és nit-
rogénből állt, nem pedig hidrogénből,
metánból és ammóniából.

Ez pedig rossz hír a kémikusok számá-
ra. A szén-dioxiddal és nitrogénnel folyta-
tott kísérletekben egészen kevés mennyisé-
gű szerves anyagot kaptak – mintha egyet-
len csepp ételfestéket oldanának fel egy
úszómedencében.2

Röviden szólva, sem Miller kísérlete,
bármiféle más evolucionista próbálkozás
nem válaszolhatja meg a kérdést, hogy ho-
gyan jelent meg az élet a Földön. Minden
kutatás azt igazolja, az élet nem alakulhatott
ki véletlenül – vagyis megerősíti, hogy az
élet teremtés eredménye.

1. Earth, „Life's Crucible”,  1998. február, 34.o.

2. National Geographic, „The Rise of Life on Earth”,

1998. március, 68.o 
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matosan elkerült kérdés azonban elkerülhetetlen problémává nőtte ki magát,
és a huszadik század második negyedében számos kutatás igyekezett választ
adni rá.

A fő kérdés az volt: hogyan jelenhetett meg az első élő sejt az ősi földi atmosz-
férában? Más szavakkal, milyen magyarázatot tudnak felhozni erre az evolucio-
nisták?

A kérdésre a válaszokat kísérletek segítségével keresték. Evolucionista tudó-
sok és kutatók laboratóriumi kísérleteket hajtottak végre, hogy megmagyarázzák
az élet keletkezését, de ezek nem váltottak ki nagy érdeklődést. Az élet eredetével
kapcsolatos legelismertebb kísérlet a Miller-kísérlet volt, amelyet az amerikai ku-
tató, Stanley Miller hajtott végre 1953-ban. (A kísérlet Urey–Miller-kísérlet néven
is ismert, mert Harold Urey, aki Miller tanára volt a Chicago Egyetemen, is részt
vett benne.) 

Ez a kísérlet az egyetlen úgynevezett „bizonyíték” a molekuláris evolúció el-
méletére, amely állítólag az evolúciós folyamat első stádiumát jelentené. Annak
ellenére, hogy azóta fél évszázad eltelt, és hatalmas technikai fejlődés következett
be, senki nem tett további lépéseket a témában. Ennek ellenére Miller kísérletét
még mindig tanítják, és a tankönyvek szerint ez az evolúciós magyarázata az első
élőlények megjelenésének. Mivel tudják, hogy az ilyen kísérletek nem támogat-
ják, hanem épp ellenkezőleg, cáfolják az elméletüket, az evolucionisták jó okkal
nem folytatják őket. 

Egy sikertelen kezdeményezés: a Miller-kísérlet
Stanley Miller célja az volt, kísérleti úton igazolja, hogy az aminosavak, a fehér-
jék építőkövei, létrejöhettek „véletlenül” az élettelen Földön, sok milliárd évvel
ezelőtt. 

Kísérletében Miller olyan gázkeveréket használt, amilyen feltételezése sze-
rint az ősi Földön létezett (bár feltételezése később a valóságtól teljesen elru-
gaszkodottnak bizonyult), és amely ammóniából, metánból, hidrogénből és víz-
gőzből állt. Mivel ezek a gázok természetes körülmények között nem lépnek
egymással reakcióba, ő energiát juttatott ebbe a keverékbe. Feltételezve, hogy az
ősi légkörben az energia a villámokból származott, mesterséges elektromos for-
rást alkalmazott.

Miller 100 °C-on forralta ezt a gázkeveréket egy hétig, és elektromosságot ve-
zetett bele. Az egy hét leteltével megvizsgálta a tartály alján keletkezett üledéket,
és megállapította, hogy a fehérjék alapeleméül szolgáló 20 aminosavból három
megtalálható benne.

Ez a kísérlet hatalmas izgalmat keltett az evolucionisták soraiban, és kiemel-
kedő sikerként könyvelték el. A megrészegült boldogság pillanataiban ilyen sza-
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lagcímek születtek: „Miller életet teremt”. Pedig a Miller által létrehozott moleku-
lák csak élettelen molekulák voltak. 

A kísérlet által bátorított evolucionisták újabb forgatókönyveket gyártottak.
Sietős elméletek születtek az aminosavak utáni lépcsőkről. Állítólag a későbbiek
során az aminosavak a megfelelő sorrendben kapcsolódva fehérjeláncokat alkot-
tak. A véletlenszerűen létrejött fehérjék közül néhányan sejthártyaszerű képződ-
ménnyé rendezték magukat, amelyek „valahogyan” életre keltek, és élő sejteket
alkottak. Idővel a sejtek egyesültek és élőlények lettek belőlük. Azonban Miller
kísérlete igencsak megtévesztő volt, és azóta már számos szempontból hamisnak
bizonyult.

A tények hatályon kívül helyezik a Miller-kísérletet
Miller kísérlete azt volt hivatva bizonyítani, hogy az aminosavak létrejöhettek pri-
mitív földi körülmények között, de számos ponton nem felel meg a valóságnak.
Ezek a következők:

1. A „hideg csapdának” nevezett mechanizmus segítségével Miller izolálta az
aminosavakat a környezetüktől, amint létrejöttek. Ha nem tett volna így, a környe-
zet tulajdonságai, amelyben az aminosavak létrejöttek, azonnal elpusztították vol-
na ezeket a molekulákat. 

Jóllehet az izolációnak ez a tudatos mechanizmusa nem létezett primitív földi
körülmények között. E nélkül viszont akár egyetlen létrejött aminosav is azonnal
felbomlott volna. Richard Bliss vegyész így fejezte ki ezt az ellentmondást: „Bi-
zonyos, hogy a hidegcsapda nélkül az áramforrás elpusztította volna a létrejött ve-
gyületeket.” 116

Valóban, Miller a korábbi kísérletekben, amikor nem használta a hidegcsapdát,
egyetlen aminosavat sem tudott létrehozni ugyanazokból az anyagokból. 

2. A Miller által szimulált primitív légkör egyáltalán nem volt reális. Az 1980-
as évekre a kutatók már egyetértettek abban, hogy a primitív földi légkör nitrogént
és szén-dioxidot tartalmazott metán és ammónia helyett. Hosszas hallgatás után
maga Miller is bevallotta, hogy az általa használt gázkeverék nem volt realiszti-
kus. 117

Akkor pedig miért ragaszkodott hozzá Miller, hogy ezeket a gázokat használ-
ja? A válasz egyszerű: ammónia nélkül nem lehetett aminosavakat szintetizálni.
Kevin McKean így ír erről a Discover magazinban publikált cikkében:

Miller és Urey metán és ammónia keverékével próbálta imitálni az ősi földi
légkört... Szerintük a Föld fém, kő és jég teljesen homogén keveréke volt. A
legújabb tanulmányok azonban egyetértenek abban, hogy azokban az időkben
a Föld nagyon forró volt, és olvadt nikkel és vas keverékéből állt. Ezért az at-
moszféra nagyrészt nitrogén, szén-dioxid és vízgőz keverékéből kellett, hogy



álljon. Ezek azonban nem annyira megfelelők a szerves molekulák
szintetizálásához.118

J. P. Ferris és C. T. Chen amerikai tudósok megismételték Stanley Miller kísér-
letét olyan atmoszferikus közegben, amely szén-dioxidot, hidrogént, nitrogént és
vízgőzt tartalmazott, és egyetlen aminosav-molekulát sem sikerült
szintetizálniuk.119

3. A Miller kísérletét érvénytelenítő másik pont az, hogy az aminosavak felté-
telezett kialakulásának idején elég oxigén volt a légkörben ahhoz, hogy elpusztít-
sa őket. Ezt a tényt, amit Miller teljesen figyelmen kívül hagyott, a 3,5 milliárd
éves kőzetrétegekben talált oxidálódott vas és uránium bizonyítja. 120

Más eredmények is igazolják, hogy ebben az időben sokkal nagyobb volt az
oxigén mennyisége, mint azt eredetileg feltételezték. És a kutatások szerint ak-
koriban a Földet érő ultraibolya sugárzás tízezerszerese volt az evolucionisták
által feltételezett értéknek. Az intenzív ultraibolya sugárzás pedig elkerülhetet-
lenül felszabadított oxigént a légkörbe azáltal, hogy felbontotta a vízpárát és a
szén-dioxidot. 

Ezek a körülmények teljesen ellentmondanak Miller kísérletének, amelyben
az oxigént teljesen kihagyta a számításból. Ha oxigént is használtak volna a kí-
sérletben, akkor a metán felbomlott volna szén-dioxidra és vízre, az ammónia pe-
dig nitrogénre és vízre. Másrészt viszont olyan környezetben, ahol nincs oxigén,
nem lehet ózonréteg sem, akkor pedig az aminosavakat azonnal elpusztította vol-
na az intenzív ultraibolya sugárzás. Más szavakkal, akár volt oxigén az ősi lég-
körben, akár nem, a környezet mindenképpen pusztító volt az aminosavak szem-
pontjából. 

4. Miller kísérletének végére sok olyan szerves sav is szintetizálódott, amelyek
pusztító hatásúak minden élő dologra nézve. Ha az aminosavakat nem távolítja el
azonnal ebből a közegből, elkerülhetetlenül megkezdődött volna lebomlásuk,
vagy kémiai reakciók útján más anyagokká való átalakulásuk. Továbbá a kísérlet
végére számos jobbkezes aminosav is szintetizálódott.121 Ezeknek a létezése ön-
magában cáfolta az elméletet, mivel a jobbkezes aminosavak nem képesek részt
venni az élő szervezetek felépítésében. Vagyis a körülmények, amelyek között
Miller kísérletében aminosavak szintetizálódtak, nem voltak alkalmasak az életre.
A közeg valójában savas keverékké változott, amely elpusztította és oxidálta a lét-
rejött hasznos molekulákat.

Mindezek a pontok egyetlen konkrét valóságra mutatnak: Miller kísérletéről
nem állíthatjuk, hogy bebizonyította, miszerint élőlények jöhettek létre primitív
földi körülmények között. Az egész kísérlet nem más, mint célzott és ellenőrzött la-
boratóriumi kísérlet aminosavak előállítására. A felhasznált gázok típusát és men-
nyiségét szándékosan úgy határozták meg, hogy ideális közeget biztosítson az ami-
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nosavak létrejöttéhez. A rendszerrel közölt energia nem volt sem túl sok, sem túl
kevés, hanem pontosan úgy határozták meg, hogy előidézze a kívánt reakciókat. A
kísérleti berendezést teljesen elkülönítették, hogy ne szivároghasson be semmiféle
káros vagy az aminosavak szintézisét gátló anyag – márpedig ilyenek bizonnyal
bőven előfordultak a primitív földi légkörben. De a kísérletből kihagyták az ősi föl-
di légkör minden olyan összetevőjét, amely esetleg megváltoztathatta volna a reak-
ció kimenetelét. Ezek közül csak egy az oxigén, ami az oxidáció miatt megelőzte
volna az aminosavak létrejöttét. És a létrejött aminosavak még ideális, laboratóriu-
mi körülmények között sem maradhattak volna meg a hidegcsapda nélkül. 

Voltaképpen a Miller-kísérlettel az evolucionisták saját maguk cáfolták meg az
evolúciót, mert ha a kísérlet bármit is bizonyít, akkor az az, hogy aminosavak csak
ellenőrzött laboratóriumi körülmények között szintetizálhatók, ahol minden egyes
feltételt tudatosan teremtettek meg és mérlegeltek. Vagyis az életet létrehozó erő
nem lehet tudatlan véletlenek sora, hanem „teremtés”.

Az evolucionisták azért nem fogadják el ezt a magától értetődő valóságot, mert
vak makacssággal ragaszkodnak teljesen tudománytalan előítéleteikhez. Elég ér-
dekes azonban, hogy Harold Urey, aki tanítványával, Stanley Millerrel megszer-
vezte a kísérletet, a következőt ismerte be a témáról:

Mi, akik az élet eredetét tanulmányozzuk, minél többet vizsgálódunk, annál in-
kább úgy érezzük, túl bonyolult ahhoz, hogy bárhol is kifejlődhetett volna. Va-
lamennyien hittételként hiszünk abban, hogy az élet az élettelen anyagból ala-
kult ki ezen a bolygón. De az élet annyira bonyolult, hogy nehezen képzelhe-
tő el, tényleg így történt.122

Az ősi atmoszféra és a fehérjék 
Az idézett ellentmondások ellenére az evolucionisták még mindig Miller kísérle-
tét hozzák fel bizonyítéknak, hogy kikerüljék azt a kérdést, hogyan alakultak ki
maguktól az aminosavak a primitív földi légkörben. Mind a mai napig megtévesz-
tik az embereket, és úgy tesznek, mintha ez a kudarcba fulladt kísérlet minden kér-
désre választ adott volna. Azonban az élet keletkezésének második szakasza még
nagyobb probléma elé állította az evolucionistákat, mint az aminosavak kérdése:
a fehérjék, vagyis az élet építőkövei, több száz aminosavból állnak, amelyek
meghatározott sorrendben kapcsolódnak egymáshoz. 

Azt állítani, hogy a fehérjék véletlenül jöttek létre természetes körülmények között,
még kevésbé megalapozott, mint az aminosavak esetében. A fehérjeszintézis nem
lehetséges vízben. Amikor az aminosavak fehérjékké állnak össze, peptidkötéssel
kapcsolódnak egymáshoz. A peptidkötés kialakulása közben egy vízmolekula
szabadul fel. Ez a tény minden kétséget kizáróan cáfolja az evolucionistáknak azt az
állítását, hogy az élet a vízben alakult volna ki. A Le Chatelier-elv szerint egy olyan
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reakció, amelynek során víz szabadul fel (kondenzációs reakció) nem mehet végbe
vizes közegben. Ezért az óceán, ahol az evolucionisták szerint az élet kezdődött, és
ahonnan az aminosavak származnak, határozottan nem az a hely, ahol az aminosavak
fehérjékké kapcsolódhatnának össze.123

Még egy kétségbeesett próbálkozás: Fox kísérlete 
A dilemma megoldására az evolucionisták kezdtek teljesen irreális ötleteket fel-
hozni. A kutatók közül az egyik legismertebb Sydney Fox. Fox a következő elmé-
letet terjesztette elő a probléma megoldására: szerinte az első aminosavak rögtön
kialakulásuk után egy vulkánhoz közeli szirtre sodródtak. Az aminosavakat is tar-
talmazó keverékből a víz elpárolgott, miután elérte a forráspontot. Így a „kiszá-
radt” aminosavak már képesek voltak egyesülni, hogy fehérjéket hozzanak létre. 

Ezt a „mondvacsinált” megoldást azonban nem sokan támogatták, mert az
aminosavak nem bírnak ki ilyen magas hőmérsékletet. A kutatások igazolják,
hogy az aminosavak azonnal felbomlanak magas hőmérsékleten.

De Fox nem adta fel. „Nagyon különleges laboratóriumi körülmények között”,
tisztított aminosavakat kombinált, és száraz környezetben hevítette őket. Az ami-
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Az evolucionisták egyik legnagyobb tévedése a következő: azt gondolják, hogy az élet
önmagától jött létre. A Miller-kísérlethez hasonló megfigyelések alkalmával megpróbálták
igazolni ezt az állítást, ám a tudományos felfedezésekkel szemben megint csak alulma-
radtak. Ugyanis az 1970-es évek eredményei azt bizonyították, hogy az ősi világnak gon-
dolt környezetben az atmoszféra semmi esetre sem kedvezett az élet kialakulásának



nosavak kapcsolódtak egymáshoz,
de nem jöttek létre fehérjék. Amit
kapott, nem volt más, mint amino-
savak egyszerű és rendezetlen lán-
cai, amelyek még távolról sem em-
lékeztettek semmiféle élő fehérjére.
Sőt, ha Fox állandó hőmérsékleten
tartotta volna az aminosavakat, ak-
kor még ezek a használhatatlan lán-
cok is lebomlottak volna.124

A kísérletet érvénytelenítő má-
sik tény az, hogy Fox nem a Miller
kísérletével nyert használhatatlan
végterméket használt, hanem élő
szervezetekből származó aminosa-
vakat. Pedig a kísérletet Miller kuta-
tásának folytatásául szánta, akkor
pedig az ő eredményeit kellett volna
használnia. Mégis, sem Fox, sem
senki más nem használta a Miller
kísérletében létrejött használhatat-
lan aminosavakat.125

Fox kísérletét még evolucionista
körökben sem fogadták pozitívan,
mert egyértelmű volt, hogy az értel-

metlen aminosavláncok (proteinoidok), amiket a kísérletben kapott, természetes
körülmények között nem jöhettek volna létre. Egyébként pedig az élet alapvető
egységeit, a fehérjéket sem sikerült létrehoznia. A fehérjék keletkezésének prob-
lémája megoldatlan maradt. Az 1970-es évek népszerű tudományos folyóirata, a
Chemical Engineering News, így említi Fox kísérletét:

Sydney Foxnak és a többi kutatónak sikerült „proteinoidok” formájában egye-
síteni az aminosavakat, nagyon speciális hevítési módszerrel, olyan körülmé-
nyek között, amelyek valójában nem is léteztek az ősi Földön. Ráadásul ezek
egyáltalán nem is hasonlítanak az élőlényekben található proteinekhez. Nem
mások, mint haszontalan, szabálytalan láncok. Megállapíthatjuk, hogy még ha
létre is jöttek ilyen molekulák az ősi korokban, biztos, hogy azonnal meg is
semmisültek.126

Valójában a Fox által kapott proteinoidok szerkezetüket és működésüket te-
kintve is teljesen különböztek az igazi fehérjéktől. A különbség akkora volt, mint
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Sydney Foxnak és más kutatóknak,
egy igen speciális hevítő technikát
alkalmazva, sikerült a világ első sza-
kaszában egyáltalán nem létező kö-
rülmények között aminosavakat
összeilleszteniük, amiket „proteinoi-
doknak” neveztek el. Mindazonáltal
ezek egyáltalán nem hasonlítanak az
élőlények szépen rendezett fehérjéi-
hez. Nem mások ezek, mint zavaros
foltok, amik semmire sem jók. Még
ha létre is jöttek volna ezek a mole-
kulák a kezdetek kezdetén, osztódá-
suk lehetetlen



a legmodernebb laboratóriumi berendezés és egy halom feldolgozatlan nyers-
anyag között. 

Ráadásul még csak valószínűsége sem volt, hogy akár ezek a szabálytalan
aminosavak is fennmaradhattak volna a primitív földi körülmények között. Az
akkori erős ultraibolya sugárzás által okozott káros fizikai és kémiai hatások és
az instabil természetes körülmények hatására ezek a proteinoidok lebomlottak
volna. A Le Chatelier-elv miatt az aminosavak nem kapcsolódhattak össze a víz
alatt, ahol nem érte volna őket az ultraibolya sugárzás. Ennek fényében az a fel-
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AZ ÉLETTELEN ANYAGBÓL NEM LESZ ÉLET

Az evolucionisták kísérletei, például Miller és Fox kísérlete bebizonyítot-
ta, hogy az élettelen anyag nem képes saját magát szervezni és össze-
tett élőlényt létrehozni. Ez teljesen tudománytalan feltételezés: minden

megfigyelés és kísérlet azt igazolja, hogy az anyagnak nincs ilyen képessége.
A híres angol csillagász és matematikus, Sir Alfred Hoyle is megjegyzi, hogy az
anyag nem képes magától, tudatos beavatkozás nélkül életet generálni: 

Ha lenne az anyagnak valamilyen alapvető rendezési elve, amely az élet fe-
lé szervezné át a szerves rendszereket, akkor ennek már a nyomára jutottak vol-
na a laboratóriumokban. Vehetnénk például egy úszómedencét, és demonstrál-
hatnánk benne az őslevest. Töltsük fel a medencét tetszésünk szerinti vegyüle-
tekkel. Pumpáljunk bele szabadon választott gázokat, tegyük ki bármilyen su-
gárzás hatásának. Folytassuk ezt a kísérletet egy évig, és utána vizsgáljuk meg,
hogy a kétezer enzim (az élő sejt által gyártott fehérje) közül mennyi jelent meg
benne. De megadjuk a választ erre a kérdésre, mindenkit megkímélve a hosszas
kísérletezés fáradalmaitól. Semmit sem fogunk találni, esetleg legfeljebb valami
kátrányos üledéket, amiben fellelhető pár aminosav és néhány más egyszerű
szerves anyag. 1

Az evolucionista biológus Andrew Scott is elismeri ugyanezt az igazságot: 
Vegyünk bármilyen anyagot, és kevergetés közben hevítsük fel (majd vár-

junk). Ez a Teremtés modern elmélete. A többit a gravitáció, elektromágneses-
ség és a gyenge és erős kölcsönhatás majd elvégzi. De ennek a szép mesének
mekkora része megalapozott, és mekkora puszta spekuláció? Valójában csak-
nem minden nagyobb lépés, a kémiai összetevőktől az első felismerhető sejtig,
vagy ellentmondásos, vagy teljességgel érthetetlen. 2

1 Fred Hoyle, The Intelligent Universe, New York: Holt, Rinehard & Winston, 1983, 256.o.
2 Andrew Scott, „Update on Genesis”, New Scientist, 106. kötet, 1985. május 2., 30.o.



tevés, hogy a proteinoidok lettek volna az élet alapjai, elveszített minden támo-
gatást a tudósok körében. 

A csodálatos molekula: a DNS
Eddigi vizsgálataink alapján megállapítható, hogy az evolúciós elmélet molekulá-
ris szinten zátonyra jutott. Az aminosavak kialakulásának kérdését egyáltalán nem
válaszolták meg az evolucionisták. A fehérjék kialakulása már önmagában rejtély,
de a probléma nem korlátozódik csupán az aminosavakra és a fehérjékre: ezek
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A DNS-molekula, amely ott van testünk sok milliárd sejtjének sejtmagjában, tar-
talmazza az emberi test teljes tervrajzát. Az ember minden tulajdonságára vo-
natkozó információ, a külső megjelenéstől a belső szervek szerkezetéig, rögzít-
ve van a DNS-ben egy speciális kódrendszer segítségével
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még csak a kezdetet jelentik. A sejt tökéletes szerkezete végleg elbátortalanítja az
evolucionistákat. A sejt nem csak egy halom aminosav-alapú fehérje, hanem ele-
ven mechanizmus, amelyben fejlett rendszerek százai működnek, és annyira bo-
nyolult, hogy az ember képtelen megfejteni titkait. De még ha a komplex rendsze-
rekről nem is beszélünk, az evolucionisták képtelenek még a sejt alapvető egy-
ségeinek kialakulását is megmagyarázni.

Bár az evolúció már a sejtszerkezet alapját képező molekulák létezésére sem
volt képes elfogadható magyarázatot adni, a genetika tudományának fejlődése, és
a DNS és RNS felfedezése újabb problémák elé állította az elméletet, amely vé-
letlenekkel igyekszik megmagyarázni az élet kezdetét. 1955-ben két tudós, James
Watson és Francis Crick DNS-kutatásai felfedték a DNS rendkívül komplex szer-
kezetét és azt, hogy a teremtés eredménye. 

A DNS nevű molekula, amely ott van testünk 100 trilliárd sejtjének sejtmag-
jában, tartalmazza az emberi test teljes tervrajzát. Az ember minden tulajdonsá-
gára vonatkozó információ, a külső megjelenéstől a belső szervek szerkezetéig,
rögzítve van a DNS-ben egy speciális kódrendszer segítségével. Az információt
a molekulát felépítő négy bázis sorrendje kódolja. Ezeket nevük kezdőbetűjével,
A, T, G és C betűkkel jelölik. Az emberek közötti minden különbség attól függ,
hogy ezek milyen sorrendben váltakoznak. Olyan ez, mint egy négy betűből ál-
ló adatbank. A DNS szekvenciasorrendje határozza meg az emberi lény felépí-
tését, egészen a legkisebb részletekig. Olyan tulajdonságok mellett, mint a ma-
gasság, a szem, a haj vagy a bőr színe, egyetlen sejt DNS-e tartalmazza 206
csont, 600 izom, 10 ezer hallóideg , kétmillió látóideg, százmilliárd idegsejt,
130 milliárd méter ér és a sok milliárd sejt tervrajzát is. Ha minden informáci-
ót le akarnánk írni, ami a DNS-ben benne van, olyan könyvtárra lenne
szükségünk, amely 900 kötet, egyenként 500 oldalas enciklopédiából áll. Ez
a hihetetlen mennyiségű információ mind kódolva van a DNS részeiben, ame-
lyeket géneknek nevezünk. 

Létrejöhetett véletlenül a DNS?
Ezen a ponton figyelmünket egy fontos részlet felé kell fordítanunk. A gént alko-
tó nukleotidák szekvenciájában bekövetkező egyetlen hiba teljesen használhatat-
lanná teszi a gént. Ha abból indulunk ki, hogy mintegy harmincezer gén van az
emberi testben, nyilvánvalóvá válik, mennyire lehetetlen, hogy a géneket alkotó
sok millió nukleotida véletlenül alakult volna ki pont a megfelelő sorrendben. Az
evolucionista biológus, Frank Salisbury így ír erről a lehetetlenségről: 

Egy közepes méretű fehérje tartalmazhat 250 aminosavat. Az ezért felelős
DNS génláncában pedig körülbelül 1000 nukleotida van. Mivel ezek négyfé-
lék lehetnek, az 1000 láncszemből álló lánc 41000 formát ölthet. Egy kis algeb-



ra segítségével – a fehérjetartalmat tekintve – láthatjuk, hogy a 41000 aránylik
10600-hoz. Ez pedig olyan szám, ahol a 10-et hatszáz nulla követi! Ez a szám
messze túl van az emberi felfogóképesség határán.127

A 10600 azt jelenti, hogy az egyes után még 600 nullát írunk. Mivel ez már a
százmilliárdos tartományban jár, a hatszáz nullából álló számot még felfogni is
nehéz.

Annak lehetetlenségét, hogy az RNS és a DNS nukleotidák spontán felhalmo-
zódásával jött volna létre, Paul Auger francia tudós így fejezi ki: „Két fázist kell
megkülönböztetnünk a komplex molekulák véletlenszerű létrejöttében. A
nukleotidák létrejötte egyenként – ami még lehetséges – és ezek speciális sorrend-
ben történő kombinálódása. Ez utóbbi teljesen lehetetlen.”128

Még Francis Crick maga is, aki sok éven át hitt a molekuláris evolúció elmé-
letében, a DNS felfedezése után bevallotta magának, hogy ilyen bonyolult mole-
kula nem jöhetett létre spontán véletlenül, az evolúciós folyamat eredményekép-
pen: „Egy őszinte ember, aki birtokában van mindannak, amit ma tudunk, csak azt
mondhatja, hogy bizonyos értelemben az élet megjelenése csoda.” 129

A török evolucionista, prof. Ali Demirsoy, a következőt volt kénytelen beis-
merni erről a kérdésről: „Voltaképpen egy fehérje és egy nukleidsav (DNS-RNS)
kialakulásának valószínűsége messze a megbecsülhető tartományon túl van. To-
vábbá egy adott fehérjelánc megjelenésének esélye is oly kicsi, hogy csak csilla-
gászati méretű számokkal írható fel.”130
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Nagyon érdekes dilemmával kerülünk itt szembe: a DNS csak bizonyos enzi-
mek segítségével másolhatja le saját magát, ezek az enzimek azonban valójában
fehérjék, és szintézisük csak a DNS-ben kódolt információ segítségével történhet.
Mivel mindkettő a másiktól függ, vagy egy időben kell létrejönniük, vagy az egyi-
ket megteremtették a másik előtt. Az amerikai mikrobiológus, Jacobson az alábbi
megjegyzést fűzi a témához:

A tervek másolásához, az energia és az alkotóelemek aktuális környezetből va-
ló kivonásához, a növekedési sorrendhez és a kódolt információ lefordításához
használt mechanizmusnak mind egyszerre kellett jelen lennie abban a
pillanatban, amikor az első élőlény megjelent. Az összes esemény kombiná-
ciója nem jöhetett létre véletlenül.131

Ezt az idézetet két évvel az után írták, hogy James Watson és Francis Crick
közzétette a DNS szerkezetére vonatkozó felfedezését. De a tudomány minden
fejlődése ellenére ezt a problámét máig sem sikerült áthidalniuk az evolucionis-
táknak. 

Két német tudós, Junker és Scherer megmagyarázza, hogy a kémiai evolúció-
hoz szükséges minden molekula szintézise különleges körülményeket kíván meg,
és annak valószínűsége, hogy ezek az anyagok, amelyek elméletileg teljesen más
körülmények között jönnek létre, kombinálódjanak, gyakorlatilag nulla: 

A mai napig egyetlen olyan kísérletet sem ismerünk, amelyikben képesek vol-
tak létrehozni a kémiai evolúcióhoz szükséges valamennyi molekulát. Ezért el-
engedhetetlen, hogy a különböző molekulákat elkülönítve hozzák létre, a ne-
kik leginkább megfelelő körülmények között, és utána vigyék őket a reakció
helyére, gondosan őrizve valamennyit a káros hatásoktól, például hidrolízistől
vagy fotolízistől. Itt nem beszélhetünk véletlen-
ről, hiszen semmi valószínűsége annak, hogy
egy ilyen esemény bekövetkezzen.132 

Röviden szólva, az evolúció elmélete képtelen
bizonyítani bármelyik evolúciós lépést, amelyek
állítólag molekuláris szinten fordultak elő. A tu-
domány haladása nemhogy nem tudja megvála-
szolni ezeket a kérdéseket, hanem inkább egyre
bonyolultabbnak és megoldhatatlanabbnak tünteti
fel őket.

Elég érdekes, hogy az evolucionisták úgy hisz-
nek az összes lehetetlen forgatókönyvben, mintha
azok tudományos tények lennének. Mivel arra van-
nak kondicionálva, hogy ne ismerjék el a teremtést,
nincs más lehetőségük, mint hinni a lehetetlent. A
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híres ausztrál biológus, Michael Denton így ír erről a témáról Evolúció: egy elmé-
let krízishelyzetben című könyvében:

A szkeptikusok számára az a feltételezés, hogy a magasabb rendű organizmu-
sok genetikai programja, amely mintegy ezermillió bit információt tartalmaz, ami
megfelel egy kisebbfajta, ezerkötetes könyvtár könyveiben található betűk számá-
nak, és kódolt formában rögzíti a sok milliárd sejt fejlődését, növekedését, szerve-
ződését és felügyeletét, amely által komplex organizmussá fejlődnek, egyszerűen
véletlen folyamat eredményeképpen jött létre, teljesen ellentmond az értelmes
gondolkodásnak. De a darwinisták számára a feltételezés a kétség leghalvá-
nyabb jele nélkül elfogadható – a józan észnél fontosabb a paradigma!” 133
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Avalószínűség-számítások egyértelművé tették, hogy komplex molekulák,
mint például a fehérjék, a DNS vagy az RNS sohasem jöhettek volna lét-
re véletlenül, egymástól függetlenül. De az evolucionistáknak még na-

gyobb problémával kell szembenézniük: mindezeknek a molekuláknak egy idő-
ben kell egymás mellett létezniük ahhoz, hogy az élet egyáltalán létrejöhessen.
Az evolúciós elméletet teljesen összezavarja ez a feltétel. Ez az a pont, amely val-
lomásra késztetett néhány vezető evolucionistát. Például Stanley Miller és Fran-
cis Crick közeli munkatársa a San Diego Egyetemről, dr. Leslie Orgel azt írja: 

Rendkívül valószínűtlen, hogy a fehérjék és a nukleinsavak, amelyek szerke-
zetüket tekintve nagyon bonyolultak, véletlenül jöttek volna létre azonos he-
lyen és azonos időben. És mégis lehetetlennek tűnik, hogy bármelyik is lét-
rejöhetett volna a másik nélkül. Ezért hát első pillantásra az ember arra a kö-
vetkeztetésre juthat, hogy az élet voltaképpen sohasem jöhetett volna létre
kémiai úton.1

Ugyanezt a tényt más tudósok is elismerik: 

A DNS nem képes elvégezni munkáját, többek között további DNS-moleku-
lák létrehozását sem, katalizátorfehérjék, avagy enzimek segítsége nélkül.
Röviden, fehérjék nem jöhetnek létre a DNS nélkül, de a DNS sem jöhet lét-
re fehérjék nélkül.2

Hogyan jött létre a genetikai kód, valamint a lefordításához szükséges me-
chanizmus (riboszómák és RNS-molekulák)? Pillanatnyilag meg kell elé-
gednünk a csodálat és bámulat érzésével a válaszok helyett. 3

1 Leslie E. Orgel, „The Origin of Life on Earth”, Scientific American,  271. kötet, 1994. október, 78.o.

2 John Horgan, „In the Beginning”, Scientific American,  264. kötet, 1991. február, 119. o. 

3 Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid, New York, Vintage Books, 1980, 548. o.



Az evolucionisták hiábavaló kísérlete: „Az RNS-világ”
Az 1970-es években tett felfedezés, mely szerint a primitív földi légkörben erede-
tileg létezett gázok lehetetlenné tették az aminosav-szintézist, nagy csapás volt a
molekuláris evolúció elméletének. Nyilvánvalóvá vált, hogy a „primitív atmosz-
férakísérletek”, mint például Miller, Fox és Ponnamperuma kísérletei, teljesen ér-
vénytelenek voltak. Ezért a nyolcvanas években újabb evolucionista próbálkozá-
sok kezdődtek. Ennek eredményeképpen született az „RNS-világ” elképzelés,
amely szerint nem a fehérjék jöttek létre először, hanem a fehérjék információit
tartalmazó RNS-molekulák. 

A Walter Gilbert, a Harvard  vegyésze által 1986-ban előterjesztett forgató-
könyv szerint több milliárd évvel ezelőtt valahogy kialakult egy olyan RNS-mo-
lekula, amely képes volt önmagát másolni. Aztán ez a molekula külső hatásra ak-
tiválódott, és elkezdett fehérjéket gyártani. Ezután, amikor szükség lett egy másik
molekulára, amelyben az információkat lehetett tárolni, valahogy létrejött a DNS-
molekula is. 

Ez a nehezen elképzelhető, minden egyes lépésében lehetetlenségek láncolatá-
ból álló forgatókönyv csak felnagyította a problémát, és ahelyett, hogy megma-
gyarázta volna az élet keletkezését, számos további megválaszolhatatlan kérdést
vetett fel: 

1. Ha lehetetlen megmagyarázni az RNS-t alkotó nukleinek közül akár csak
egyetlenegynek a véletlenszerű létrejöttét is, akkor hogyan lehetséges, hogy ezek
a képzeletbeli nukleinek a megfelelő sorrendben kapcsolódva létrehozzák az
RNS-t?  Az evolucionista biológus, John Horgan, a következőképpen ismeri el az
RNS kialakulásának lehetetlenségét: 

Ahogy a kutatók kezdik köze-
lebbről is megvizsgálni az RNS-
világ fogalmát, egyre több problé-
ma merül fel. Hogyan jelent meg
kezdetben az RNS? Az RNS-t és
összetevőit még a legjobban ellen-
őrzött laboratóriumi körülmények
között is nehéz szintetizálni, akkor
hogyan jött létre  a prebiotikus (élet
előtti) környezetben? 134

2. Még ha feltételezzük is, hogy az
RNS véletlenül jött létre, hogyan tudja
egy egyszerű nukleinekből álló lánc
„eldönteni”, hogy másolni fogja önma-
gát, és milyen mechanizmus segítségé-
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vel mehetett végbe ez a másolási folyamat? Hol találta a másoláshoz szükséges
nukleineket? Még az evolucionista mikrobiológusok, Gerald Joyce és Leslie Orgel
is kétségbeejtőnek  írják le a szituációt:

Az elmélet bizonyos értelemben egy fantomra összpontosul: az önmásoló
RNS-molekula mítoszra, amely tökéletesen elkészült állapotban került elő a
mindenféle polinukleineket tartalmazó levesből. Ez az elképzelés nemcsak a
prebiotikus kémiára vonatkozó mai ismereteink fényében nélkülöz minden re-
alitást, hanem még a legoptimistább elképzeléseket is felülmúlja az RNS kata-
litikus potenciálját illetőleg. 135

3. Még ha feltételezzük is, hogy az ősi világban létezett egy önmagát másoló
RNS, hogy az általa használt valamennyi aminosav nagy mennyiségben állt a ren-
delkezésére, és ha mindez a lehetetlenség valahogy megtörtént, az még mindig
nem vezet egyetlen fehérje kialakulásához sem. Mert az RNS csak a fehérjék szer-
kezetére vonatkozó információkat tartalmaz. Az aminosavak viszont a nyers-
anyagok. Nem létezik viszont semmiféle mechanizmus a fehérjék legyártására.
Azt gondolni, hogy az RNS elegendő a proteinek létrehozásához, ugyanolyan ér-
telmetlen és logikátlan, mint azt hinni, hogy egy autó legyártja és összeszereli sa-
ját magát úgy, hogy a tervrajzot bedobjuk egy halom nyersanyag és egymásra hal-
mozott alkatrész közé. A gyártás folyamata természetesen lehetetlen így, hiszen
ahhoz a munkásokra, szerelőkre is szükség van.

A fehérje a riboszóma-gyárban készül, rengeteg enzim segítségével, és a sej-
ten belül lejátszódó rendkívül bonyolult folyamatok során. A riboszóma egy bo-
nyolult sejtszervecske, amely fehérjékből épül fel. Tehát ez a helyzet újabb le-
hetetlenséget vet fel, vagyis hogy a riboszómának is létre kellett volna jönnie
véletlenül, és ugyanabban az időben. Még a Nobel-díjas Jacques Monod, aki az
evolúció egyik legfanatikusabb védelmezője, is azt magyarázza, hogy a fehérje-
szintézist nem lehet egyszerűen a nukleinsavakban található információnak tu-
lajdonítani: 

A kód értelmetlen, ha nincs lefordítva. A modern sejt fordító mechanizmusa
legalább ötven makromolekuláris komponensből áll, amelyek maguk is a
DNS-ben vannak kódolva: a kódot nem lehet másképpen lefordítani, mint
a kód termékeivel. Ez a tyúk és a tojás kérdésének modern megfogalmazása.
Hogyan és mikor záródott ez a kör? Elképzelni is rendkívül nehéz.136

Hogyan hozhatott egy RNS-lánc az ősi világban ilyen döntést, és milyen mód-
szereket alkalmazhatott a fehérjék szintézisére, egymagában vállalva fel ötven
specializálódott szerv feladatát? Az evolucionisták nem tudják megválaszolni ezt
a kérdést. 

Dr. Leslie Orgel, a University of San Diego California kutatója, Stanley Miller
és Francis Crick munkatársa szerint annak lehetősége, hogy „az élet az RNS-
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világon keresztül jött létre”, csupán elképzelés. Az American Scientist magazin
1994. októberi számában megjelent „Az élet eredete” című cikkében Orgel leírja,
hogy milyen tulajdonságokkal kellett volna rendelkeznie egy ilyen RNS-nek, és
hogy ez mennyire lehetetlen:

Ez a forgatókönyv megvalósulhatott volna, ha a prebiotikus RNS rendelke-
zett volna két tulajdonsággal: képes lett volna arra, hogy fehérjék felhaszná-
lása nélkül másolja önmagát, és hogy katalizálja a fehérjeszintézis minden
lépését.137

Nyilvánvaló, hogy két ilyen bonyolult és elengedhetetlenül szükséges folya-
matot elvárni egy RNS-molekulától csak az evolucionisták képzelőerejével és né-
zőpontjával lehetséges. A konkrét tudományos tények viszont egyértelművé te-
szik, hogy az RNS-világ, amely az élet véletlenszerű kialakulásának új modellje,
lehetetlen mese.

Az élet nem csupán molekulahalmaz, több annál 
Felejtsük most el a lehetetlenségeket egy pillanatra, és tegyük fel, hogy kialakult
mégis egy fehérjemolekula, a legkevésbé sem megfelelő, teljesen kontrollálatlan
környezetben – amilyen az ősi Föld volt.

Egyetlen fehérje kialakulása nem lenne elegendő, ennek a fehérjének türelme-
sen kellene várnia több ezer, vagy több millió évig, még mindig ebben a kontrol-
lálatlan környezetben, semmiféle károsodást sem szenvedve, amíg, ismét csak vé-
letlenül, létrejön mellette a következő megfelelő molekula, ugyanolyan körülmé-
nyek között. Még tovább kellene várnia, millió évekig, amíg a több ezer elenged-
hetetlenül szükséges fehérje kialakul, pont ott mellette, ugyanabban a környezet-
ben, szintén véletlenül. A korábban létrejött fehérjéknek türelmesen várakozniuk
kellene, kitéve az ultraibolya sugárzás hatásának és a durva mechanikai hatások-
nak, de elkerülve a károsodást, amíg a többi fehérje is létrejön, éppen ott mellet-
tük. Aztán már a megfelelő számban ezek az egy helyen létrejött fehérjék egye-
sülnének, és létrehoznák a sejt szervecskéit. Semmiféle külső anyag, ártalmas mo-
lekula vagy használhatatlan fehérje nem avatkozhatna közbe. Aztán, még ha rend-
kívül harmonikus és együttműködő módon ezek a szervecskék létrejönnének, ak-
kor közvetlen szomszédságukban meg kellene találniuk az összes szükséges enzi-
met, és sejthártyával kellene beborítaniuk magukat, amelynek belseje speciális fo-
lyadékkal van töltve, amely épp a megfelelő környezetet biztosítja számukra. És
még ha ezek a „rendkívül valószínűtlen” események mind meg is történnének, va-
jon életre kelne-e ettől ez a molekulahalmaz?

A válasz NEM, mert a kutatások szerint az élethez szükséges anyagok
kombinációja még nem eredményez életet. Még ha az élethez szükséges vala-
mennyi fehérjét összegyűjtenénk és egy kémcsőbe tennénk, akkor sem jönne lét-
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A termodinamika második törvé-

nye, amely a fizika egyik alap-

törvénye, kimondja, hogy nor-

mál körülmények között minden rend-

szer a nagyobb rendezetlenség állapota

felé halad, széthullik és romlik az eltelt

idő mennyiségével arányosan. Minden

élő és élettelen dolog elhasználódik,

romlik, elöregszik és végül elpusztul. Ez

az abszolút vég, amellyel így vagy úgy

minden lénynek szembe kell néznie e

szerint a törvény szerint, és ezt a folya-

matot nem lehet visszafordítani. 

Ezt már valamennyien megfigyelhet-

tük. Például ha egy autót kiviszünk a si-

vatagba és otthagyjuk, akkor nem vár-

hatjuk el, hogy évekkel később jobb ál-

lapotban találjunk rá. Épp ellenkezőleg,

azt fogjuk látni, hogy a kerekei leeresz-

tettek, a karosszéria elrozsdásodott, a

motor pedig szétesett. Ugyanez a folya-

mat érvényes az élőlényekre is, sőt, ná-

luk még gyorsabban végbemegy.

A termodinamika második törvénye

segítségével ezt a folyamatot egyenletek-

kel és számításokkal is meghatározhat-

juk. Ezt a híres fizikai törvényt „az entró-

pia törvényének” is nevezik. Az entrópia

a fizikában egy rendszer rendezetlensé-

gét jelenti. A rendszer entrópiája növek-

szik, ahogy a rendezett, szervezett és

megtervezett állapotból a rendezetlen-

ség, szervezetlenség, szétesés felé ha-

lad. Minél nagyobb egy rendszer rende-

zetlensége, annál nagyobb az entrópiája.

Az entrópia törvénye kimondja, hogy az

egész világmindenség elkerülhetetlenül

halad a rendezetlenebb állapot felé. 

A termodinamika második törvényé-

nek, avagy az entrópia törvényének ér-

vényessége elméletileg és kísérleti úton

is bizonyított. Korunk legelismertebb tu-

dósai egyetértenek abban, hogy a törté-

nelem jelenlegi korszakának az entrópia

törvénye a meghatározó alapelve. Ko-

runk legnagyobb tudósa, Albert

Einstein, azt mondta, hogy ez „minden

tudomány első számú alapelve”:

Az entrópia törvénye a történelem

következő, második periódusában ural-

kodó rendszerként fog megmutatkozni.

Albert Einstein azt mondta, hogy ez a

törvény minden tudományok első törvé-

nye; Sir Arthur Eddington szerint pedig

„ez az egész Univerzum legfontosabb

metafizikai törvénye”.1

Az evolúció elmélete olyan feltétele-

zés, amely ezzel az alapvető és minden

körülmények között érvényes fizikai tör-

vényszerűséggel homlokegyenest ellen-

kezik. Az evolúció által előterjesztett me-

chanizmus teljesen ellentmond ennek a

törvénynek. Az evolúció elmélete azt állít-

ja, hogy a rendezetlen, szétszórt és élette-

len atomok és molekulák spontán egye-

sültek egy adott időben egy bizonyos sor-

rendben, és rendkívül bonyolult moleku-

lákat hoztak létre, mint például a fehérjék,
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a DNS és az RNS, amelyek pedig még bo-

nyolultabb szerkezetbe rendeződve élőlé-

nyekké egyesültek. Az evolúciós elmélet

szerint ez a feltételezett folyamat, amely

minden lépésében rendezettebb, szerve-

zettebb és bonyolultabb szerkezetet ered-

ményez, önmagától és természetes körül-

mények között ment végbe. Az entrópia

törvénye világossá teszi, hogy ez az úgy-

nevezett természetes folyamat teljesen el-

lentmond a fizika törvényeinek. Ezzel a

ténnyel az evolucionista tudósok is tisztá-

ban vannak. J. H. Rush kijelenti: 

„Evolúciójának bonyolult folyamata

során az élet figyelemre méltó ellentét-

ben áll a termodinamika második törvé-

nyében kifejtett tendenciával.”2

Az evolucionista tudós, Roger Lewin

a Science magazinban írt cikkében fejti

ki az evolúciós elmélet termodinamikai

csődjét: 

„Az egyik probléma, amivel a bioló-

gusoknak szembe kell nézniük, a nyil-

vánvaló ellentmondás az evolúció és a

termodinamika második törvénye kö-

zött. A rendszereknek az idő során rom-

laniuk kell, kevésbé rendezetté válni,

nem pedig rendezettebbé.” 3

Egy másik evolucionista tudós, Geor-

ge Stravopoulos az American Scientist cí-

mű ismert evolucionista folyóiratban kifej-

ti az élet spontán létrejöttének termodina-

mikai szempontból vett lehetetlenségét,

és annak keresztülvihetetlenségét, hogy

az összetett élő szervezetek létezését ter-

mészeti törvényekkel magyarázzuk: 

„Normál körülmények között egyet-

len komplex szerves molekula sem jö-

het létre spontán módon, sőt, inkább le-

bomlik, a második törvénynek megfele-

lően. Igazából minél bonyolultabb, an-

nál instabilabb, és annál biztosabb,

hogy előbb vagy utóbb bekövetkezik a

lebomlása. A fotoszintézis és az összes

többi életfolyamat, és maga az élet, a

bonyolult és szándékosan túlbonyolított

megfogalmazás ellenére, még nem ért-

hető a termodinamika és a többi egzakt

tudományág szempontjából.” 4

Mint azt ők is elismerik, a termodina-

mika második törvénye legyőzhetetlen

akadályként tornyosul az evolucionisták

útjában, logikai és tudományos szem-

pontból egyaránt. Mivel képtelenek bár-

milyen tudományos és hihető magyará-

zatot felhozni, az evolucionisták csak

képzeletükben győzhetik le ezt az aka-

dályt. Például a híres evolucionista,

Jeremy Rifkin ki is fejezi meggyőződé-

sét, hogy az evolúció „bűvös erejével”

győzi le a fizikának ezt a törvényét: 

„Az entrópia törvénye kimondja,

hogy az evolúció eltörli az élet keletke-

zéséhez szükséges valamennyi energiát

ezen a bolygón. De mi épp az ellenkező-

jét hisszük az evolúcióról. Hisszük,

hogy az evolúció valamilyen varázslatos

módon nagyobb értéket és rendet te-

remt a Földön.”5

Ezek a szavak is jól érzékeltetik,

hogy az evolúció teljes mértékben dog-

matikus hit.

A termodinamika kimondja, hogy a

természetes körülmények mindig rende-

zetlenséget idéznek elő. Az evolúciós

elmélet pedig egy olyan tudománytalan

forgatókönyv, amely homlokegyenest

ellenkezik ezzel a törvénnyel. 



A „nyílt rendszer” mítosza
Mindezekkel az igazságokkal konfrontá-

lódva az evolucionisták a termodinami-

ka második törvényének felhasogatásá-

hoz menekültek, mondván, hogy csak

zárt rendszerekre igaz, a nyílt rendsze-

rek kívül esnek ennek a hatáskörén. 

A nyílt rendszer olyan rendszer,

amelyben kifelé és befelé is szabadon

áramlik az energia, ellentétben a zárt

rendszerrel, amelyben az energia és az

anyag mennyisége állandó. Az evolucio-

nisták szerint a világ nyílt rendszer: fo-

lyamatosan ki van téve a Napból áramló

energiának, az entrópia törvénye nem

vonatkozik a világ egészére, és hogy

rendezett, bonyolult élő szervezetek lét-

rejöhetnek rendezetlen, egyszerű, élet-

telen anyagból. 

Itt azonban nyilvánvaló a torzítás. Az

a tény, hogy egy rendszerbe áramlik befe-

lé az energia, még nem teszi rendezetté

az adott rendszert. Speciális mechaniz-

musokra van szükség ahhoz, hogy műkö-

désbe hozzák az energiát. Például egy au-

tóba kell motor, erőátviteli rendszer és a

hozzá tartozó szerkezetek ahhoz, hogy az

üzemanyagban rejlő energiát munkává

alakítsák. Ilyen energia-átalakító rendszer

nélkül az autó nem tudja felhasználni az

üzemanyagban rejlő energiát. 

Ugyanez érvényes az élet esetében is.

Igaz, hogy az élethez szükséges energia a

Napból származik. A napenergia azonban

csak az élő szervezetekben meglévő hihe-

tetlenül bonyolult energiaátalakító rend-

szer segítségével alakítható át kémiai

energiává (ahogy azt a növények fotoszin-

tézissel, az állatok és az ember pedig az

emésztőrendszere segítségével teszi).

Egyetlen élőlény sem létezhet ilyen ener-

giaátalakító rendszer nélkül. E nélkül a

Nap csak pusztító energia forrása, amely

éget, perzsel és megolvaszt. 

Mint láthatjuk, az energiaátalakító

mechanizmus nélküli termodinamikai

rendszer, legyen az nyílt vagy zárt, egy-

általán nem előnyös az evolúció szem-

pontjából. Senki sem erősíti meg, hogy

ilyen bonyolult és tudatos mechaniz-

mus létezett a természetben az ősi földi

körülmények között. Valójában az igazi

probléma, amivel az evolucionistáknak

szembesülniük kell az, hogy olyan bo-

nyolult energiaátalakító rendszerek,

mint például a növények fotoszintézise,

amelyet még a legmodernebb techniká-

val sem lehet utánozni, hogyan jöhettek

létre saját maguktól. 

A világunkba áramló napenergiának

semmiféle olyan hatása nincsen, ami

önmagában rendszert teremtene. Bármi-

lyen magas is a hőmérséklet, az amino-

savak nem fognak rendezett láncokba

szerveződni. Az energia önmagában

nem elegendő ahhoz, hogy az aminosa-

vak összekapcsolódjanak és megalkos-

sák a fehérjéket, vagy a fehérjék a sok-

kal bonyolultabb szerkezetű sejt szer-

vecskéket. A szervezettség valódi és lé-

nyeges forrása minden szinten a tökéle-

tes teremtés.

Az „anyag önszerveződésének”
mítosza  
Mivel tudatában voltak annak, hogy a

termodinamika második törvénye lehe-

tetlenné teszi az evolúciót, egyes evolu-



cionisták kísérletet tettek arra, hogy át-

hidalják a kettő közötti szakadékot. Mint

általában, már ezek a kísérletek is azt

mutatják, hogy milyen elkerülhetetlen

kudarccal néz szembe az evolúció elmé-

lete.

Az egyik olyan tudós, aki híressé vált

erőfeszítéseiről, hogy az evolúciót és a

termodinamikát összeegyeztesse egy-

mással, a belga Ilya Prigogine. 

A káoszelméletből kiindulva Prigo-

gine több elméletet is felállított, ame-

lyekben a rend a káoszból alakul ki. De

minden erőfeszítése ellenére sem sike-

rült összeegyetóztetnie a termodinami-

kát az evolúcióval. Ez kitűnik alábbi

szavaiból is:

„Évszázadok óta foglalkoztat minket

egy kérdés: egy olyan világban, amely a

termodinamika által meghatározott és

amelyben folyamatosan növekszik a

rendezetlenség, mi  értelme lehetne egy

élő szervezet evolúciójának?” 6

A molekuláris szinten gyártott elmé-

letek nem érvényesek az élő szerveze-

tek, például egy élő sejt számára, ezt

maga Prigogine is tudta. Így fejtette ki a

problémát:

Ha a káoszelméletet és az élők meg-

lehetősen rendezett sejtjeit illetve bioló-

giai szabályosságát vizsgáljuk, az egyér-

telműen az elmélet ellen szól. 7

Ez tehát az utolsó pont, ahová a ká-

osz-elmélet és az erre támaszkodó spe-

kulációk eljutottak. Egyetlen konkrét

eredményt sem tudtak felmutatni,

amely támogatná és igazolná az evolú-

ciót, illetve feloldaná az ellentmondást

az evolúció és az entrópia törvénye, va-

lamint az evolúció és más fizikai szabá-

lyok között. 

Mindezen alapvető tények ellenére

az evolucionisták próbálnak gyenge ki-

búvókhoz folyamodni. Azt mondják: „ha

létrejöttek az élőlények, az azt jelenti,

hogy volt evolúció”. A nyilvánvaló tudo-

mányos tények egyértelműen azt mutat-

ják, hogy az élőlények és azok szabá-

lyos, megtervezett és összetett felépíté-

se bizonyosan nem jöhetett létre vélet-

lenek folytán illetve természetes úton,

ahogyan azt az evolúció állítja. Vagyis

az élők csakis egy természetfeletti erő

beavatkozásával születhettek meg. A

természetfeletti Erő, aki az egész Uni-

verzumot a semmiből létrehozta: Isten

Teremtése. A tudomány, mint minden te-

rületen, termodinamikai szempontból is

bebizonyította, hogy az evolúció lehe-

tetlen, és hogy az élet létrejöttére a Te-

remtésen kívül nem lehet magyarázatot

találni.  

1 Jeremy Rifkin, Entropy: A New World
View, New York: Viking Press, 1980, 6. o.

2 J. H. Rush, The Dawn of Life, New York:
Signet, 1962, 35. o.

3 Roger Lewin, „A Downward Slope to
Greater Diversity”, Science, 217. kötet,
1982. szeptember 24. 1239. o.

4 George P. Stavropoulos, „The Frontiers and
Limits of Science”, American Scientist, 65.
kötet, 1977. november-december, 674. o. 

5 Jeremy Rifkin, Entropy: A New World
View, 55. o. 

6 Ilya Prigogine, Isabelle Stengers, Order
Out of Chaos, New York: Bantam Books,
1984, 129. o. 

7 Ilya Prigogine, Isabelle Stengers, Order
Out of Chaos, 175. o.
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re egy élő sejt. Minden erre irányuló kísérlet sikertelennek bizonyult. Minden
kísérlet és megfigyelés azt igazolja, hogy élet csak életből származhat. Az a fel-
tételezés, hogy az élet élettelen anyagokból jött létre – más kifejezéssel élve, az
„abiogenézis” (avagy ősfejlődés) olyan mese, amely csak az evolucionisták ál-
maiban létezik, és teljesen ellentmond minden tudományos vizsgálatnak és kí-
sérletnek.

A Földön az első életnek élőtől kellett származnia. Ezt tükrözi az Egyetlen Is-
ten egyik tulajdonsága, a „Hajj” (Élő, az élet Birtokosa). Az élet csak az Ő akara-
tával kezdődhet, folytatódhat vagy érhet véget. Ami az evolúciót illeti, az nemcsak
azt képtelen megmagyarázni, hogy miként kezdődött az élet, hanem azt is, hogyan
jöttek létre és kapcsolódtak egymáshoz az élethez szükséges anyagok.

Chandra Wickramasinghe, a Cardiff Egyetem alkalmazott matematika- és
asztronómiaprofesszora így írja le a valóságot, amellyel szembesült, miután
egész életében azt tanították neki, hogy az élet véletlen egybeesések eredménye-
képpen jött létre:

Neveltetésem kezdetétől fogva erőteljes agymosásnak vetettek alá, hogy el-
higgyem, a tudomány nem fér össze a teremtés elfogadásával. Ettől az elkép-
zeléstől fájdalmasan kellett megszabadulnom. Jelenleg semmilyen racionális
érvet nem látok, ami az ellen szólna, hogy Istenhez forduljak. Nyitottan álltunk
a kérdéshez, és most rájövünk, hogy az egyetlen logikus válasz az élet ke-
letkezésére a teremtés – nem pedig a véletlen.138



A tervezést nem lehet 

a véletlennel magyarázni

11. fejezet

Az előző fejezetben láttuk, mennyire abszurd, hogy az élet véletlenül jött
létre. Fogadjuk el mégis egy pillanatra ezt a valószínűtlen dolgot. Téte-
lezzük fel, hogy több millió évvel ezelőtt létrejött egy sejt, amelynek

minden összetevője megfelelő volt az élethez, és valahogyan „életre kelt”. Az
evolúciós elmélet azonban így is megbukik: ha ez a sejt életképes is lenne egy ide-
ig, végül elpusztulna, az élet megszűnne, és minden a régi állapotába térne vissza.
Hiszen ez a kezdetleges sejt, mely nem rendelkezik genetikai rendszerrel, osztó-
dásra képtelen, ezáltal halálával megszűnne a folytonosság és az élet.

A genetikai rendszer nem csupán a DNS-ből áll. Ezen kívül szükség van enzimek-
re (katalizátor-fehérjékre), amelyek megfejtik a DNS kódját, a DNS-kód átírásából
származó hírvivőre, más néven messenger RNS-re (mRNS), az RNS-hez kapcsolódó
riboszómára, transzfer RNS-re, mely a riboszómának szükséges aminosavakat szállít-
ja, és még számtalan egyéb rendkívül összetett enzimre, amely egyéb feladatokat lát
el. Ráadásul ennek a közegnek biztosítania kell minden szükséges nyersanyagot és
energiát, minden oldalról szigeteltnek és teljes mértékben ellenőrzöttnek kell lennie,
ez a miliő pedig csakis egy olyan helyen valósulhat meg, mint amilyen a sejt... 

Vagyis egy szerves anyag csak abban az esetben képes szaporodni, ha az ösz-
szes sejtalkotóval együtt, tökéletes sejtekből épül fel. Ez pedig azt jelenti, hogy a
Földön megjelenő első sejt, rendkívül bonyolult felépítésével, hirtelen, egyetlen
pillanat alatt jött létre.

Mire utal az, hogy egy bonyolult struktúra egyetlen pillanat alatt jön létre?
Tegyük fel ezt a kérdést a következő példa alapján. Hasonlítsuk a sejt

kompexitását egy fejlett technológia szerint készült személygépkocsihoz. (Valójá-
ban a sejt felépítése, az autó motorja és minden technikai felszereltsége ellenére,
sokkal bonyolultabb és fejlettebb.) Tegyük most fel a kérdést: ha Ön egy napon az
erdő mélyén sétálgatva, ahol senki sem jár, a fák között megpillant egy vadonatúj
autót, mit gondol? Vajon az jutna először az eszébe, hogy ez a termék az erdő kü-
lönféle elemeiből évmilliók alatt véletlenül jött létre? Az autó alapanyagai, a vas,
a műanyag, a gumi stb. mind a földből, vagy annak termékeiből származik. Ez va-
jon azt a gondolatot ébresztette Önben, hogy ezek az alapanyagok „véletlenül”
szintetizálódtak, aztán egyesültek és létrehoztak egy autót? 



Hát persze, hogy minden értelmes, normális ember azt gondolná, hogy az au-
tó egy tudatos tervezés, tehát egy gyár terméke, és kíváncsi lesz arra, mit keres az
erdő közepén. Egy bonyolult szerkezet hirtelen megjelenése ugyanis arra utal,
hogy azt egy tudatos erő hozta létre. Egy olyan összetett rendszer is, mint a sejt,
természetesen egy felsőbbrendű bölcsesség és erő alkotása. Vagyis Isten teremté-
sének eredménye.

Az evolúcionisták viszont, azzal, hogy azt hiszik, véletlenek sorozatából töké-
letes tervezettség jöhet létre, valójában a józan ésszel és a tudománnyal ellenkező
dolgot állítanak. Ebben a kérdésben az egyik illetékes a Francia Tudományos Aka-
démia volt elnöke, a neves francia zoológus, Pierre Grassé. Grassé materialista,
mégis azt az álláspontot védelmezi, hogy a darwinista teória nem képes megma-
gyarázni az élet eredetét. A darwinizmus alapját képező „véletlen” törvényszerű-
ségéről azt mondja:

Igazán nehéz elhinni, hogy szerencsés mutációk biztosítják az állatok és a
növények igényeinek kielégítését. A darwinizmus azonban még ennél is to-
vább megy: azt állítja, hogy egyetlen növény, egyetlen állat, több ezer vé-
letlen megfelelő egybeesésének az eredménye. Vagyis ez azt jelentené,
hogy a csodák hétköznapi szabályokká redukálódnak, és hogy a hihetetle-
nül minimális valószínűségű események könnyedén megvalósulnak. Nem
tiltja törvény az álmodozást, de a tudományt ne soroljuk ebbe a kate-
góriába. 139

Grassé így összegzi, mit jelent a „véletlen” fogalma az evolucionisták számá-
ra: „A véletlen, egyfajta istenséggé vált, amit az ateizmus leple alatt titokban
imádnak.”140

A Darwin-formula
Az evolúciós elmélet azt állítja, hogy az élet véletlenül jött létre. Vagyis elméle-
tük szerint az élettelen, tudatlan atomok csoportosulása létrehozta előbb a sejtet,
majd később valamilyen módon a többi élőlényt és az embert. Gondolkodjunk: ha
összekeverjük az élő szervezet építőköveinek számító elemeket, karbont, foszfort,
nitrogént, káliumot, létrejön egy vegyület. Ebből az atomkeverékből, bármilyen
eljáráson megy is keresztül, egyetlen élőlény sem fog születni. Végezzünk el egy
„kísérletet” ezzel kapcsolatban és vizsgáljuk meg azt, amit az evolucionisták bár
védelmeznek, mégsem tudnak hangosan kimondani: a „Darwin-formulát”:

Helyezzenek az evolucionisták hatalmas tartályokba nagy mennyiségben
olyan elemeket, amelyek az élő szervezetben fellelhetők: foszfort, nitrogént, kar-
bont, oxigént, vasat, magnéziumot. Sőt, adjanak hozzá más anyagokat is, amit jó-
nak látnak, de ami normál körülmények között nem található meg a vegyületben.
Tegyenek a tartályokba tetszés szerinti (természetes úton semmiképpen sem kelet-
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Ha az evolucionisták az
élethez szükséges minden
anyagot egy tartályba dob-
nák, majd ezt az egyveleget
tetszésük szerint mindenfé-
le eljárásnak alávetnék, to-
vábbá ha a világ összes tu-
dósát eme kísérlet szolgá-
latába állítanák, akkor sem
tudnának soha egyetlen
élőlényt, de még egyetlen
élő sejtet sem létrehozni
ebben a tartályban

ÉLŐ SEJTEK LÉTREHOZÁSA?



kező) aminosavat, illetve tetszés szerinti fehérjét (melyből egyetlen darab vélet-
lenszerű létrejöttének esélye 10-950). Biztosítsanak tetszés szerinti párát és hőt a
vegyület számára és kevergessék a legmodernebb berendezéssel. A tartályok mel-
lé pedig állítsák oda a világ legkiválóbb tudósait. Ezek a szakemberek több mil-
lió, sőt több trillió esztendőn át őrködjenek a vegyület felett. Legyen rendelkezé-
sükre bocsátva mindaz, amiről úgy hiszik, hogy az élet létrejöttének feltétele. De
bármit tegyenek is, azokból a tartályokból egyetlen élőlény sem fog születni.
Egyetlen zsiráfot, oroszlánt, méhet, kanárit, fülemülét, papagájt, lovat, delfint, ró-
zsát, orchideát, liliomot, szegfűt, banánt, narancsot, almát, datolyát, paradicsomot,
sárgadinnyét, görögdinnyét, fügét, olívabogyót, szőlőt, barackot, pávát, fácánt,
színpompás pillangót sem, egyetlen más élőlényt sem a sok millióból. Nemcsak
hogy az itt felsorolt néhány növényt, gyümölcsöt, állatot, de egyetlen sejtjüket
sem tudják előállítani. 

Röviden, a tudatlan atomok vegyületéből nem lesz sejt. És további elha-
tározás, osztódás eredményeképpen nem hoznak létre professzorokat, akik fel-
találják az elektronmikroszkópot majd magának a sejtnek a felépítését kezdik
el megfigyelni alatta. Az anyag csakis Isten felsőbbrendű teremtése által
nyer életet.

Az evolúciós elmélet, amely ennek ellenkezőjét állítja, olyan ostobaság, amely
teljes mértékben ellentmond az értelemnek. Ha az ember egy kicsit is elgondolko-
dik az evolucionisták állításain, akárcsak a fenti példában, világosan látni fogja az
igazságot. 

A szem és a fül technológiái
Egy másik dolog, amit az evolúciós elmélet egészen bizonyosan nem tud megma-
gyarázni, a szem, illetve a fül kimagasló érzékelő képessége.

Mielőtt rátérnénk a szemmel kapcsolatos kérdésekre, vizsgáljuk meg, „ho-
gyan látunk”. Az egyes tárgyakról fénynyalábok érkeznek a szemünkhöz és
fordított képként jelennek meg a retinán. Ezeket a fénynyalábokat az itt talál-
ható sejtek elektronikus jelekké alakítják, majd az agy hátsó, látóközpont ne-
vű, egészen apró részébe továbbítják. Ezeket az elektronikus jeleket, további
reakciók után, az agy látóközpontjában képként érzékeljük. E gyakorlati tud-
nivalók után most gondolkodjunk: Az agy a fény elől el van zárva. Vagyis a
belseje koromfekete, a fény nem tud behatolni a koponyába. A látóközpontnak
nevezett hely olyan sötét, amilyet talán Ön még nem is látott, sosem érintke-
zik a fénnyel. Ön azonban e koromsötét helyen egy fénnyel teli, ragyogó vilá-
got szemlél.

Ráadásul ez a kép olyan tökéletes minőségű, amilyet végtelen lehetősége el-
lenére a 20. századi technológia sem volt még képes biztosítani. Nézzen csak a
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Ha a szemet és a fü-
let a kamerához, illet-
ve egy magnetofon-
hoz hasonlítjuk, azt
látjuk, hogy a szem
és a fül az említett
technológiai eszkö-
zöknél sokkal bonyo-
lultabb, sokkal haté-
konyabb, sokkal tö-
kélesebb tervezett-
ségű

A SZEM ÉS A FÜL TECHNOLÓGIÁJA



könyvre, amit most olvas, nézzen a kezeire, melyek a könyvet tartják, aztán
emelje fel a fejét és nézzen szét. Látott már máshol ilyen minőségű, ilyen éles ké-
pet? Ilyen éles kép a világ elsőszámú televíziógyártó cége legmodernebb készü-
lékének a képernyőjén sem jelenik meg. Ez egy háromdimenziós, színes és rend-
kívül éles kép. Száz éve több ezer mérnök fáradozik azon, hogy ilyen éles képet
létrehozzon. Gyárakat, hatalmas létesítményeket alapítanak, kutatásokat végez-
nek, terveket állítanak össze. Pillantson még egyszer a tévé képernyőjére, aztán
a kezére, amellyel ezt a könyvet tartja. Óriási különbséget fedezhet fel a kettő kö-
zött akár az élességét, akár a minőséget nézzük. Ráadásul a tévé képernyőjén két-
dimenziós kép látható, Ön pedig egy háromdimenziós, mély perspektívát szem-
lél. Nézze meg jobban, a tévé felvétele homályos. Hát az Ön által látott kép? Ter-
mészetesen nem.

Hosszú évek óta, több tízezer mérnök dolgozik azon, hogy háromdimenziós
televíziót állítson elő, vagy megközelítse az emberi szem által látott képek minő-
ségét. Bármennyi háromdimenziós televíziós rendszer készült is eddig, egyiket
sem lehet a megfelelő szemüveg használata nélkül nézni, vagyis ez egy mester-
séges három dimenzió. A háttér homályos, elöl pedig olyan, mintha papírdekorá-
ciót látnánk. Bár kísérletek folynak, az eredmény feltételezhetően soha nem lesz
olyan éles és olyan minőségű, mint amilyet a szem lát. A kamera esetén is, a te-
levízió esetén is bizonyosan tökéletlen lesz a látvány. 

Az evolucionisták pedig azt állítják, véletlenül jött létre az a mechanizmus,
amely ezt a kiváló minőségű, éles képet létrehozza. Ha most valaki azt mondaná
Önnek, hogy a szobájában álló televíziókészülék a véletlen eredménye, s hogy
csoportokba verődött atomok építették fel az eszközt, mely ezt a képet biztosítja,
Ön mit gondolna? Hogyan tudnák az atomok megtenni azt, ami emberek ezreinek
együttesen sem sikerült?

100 esztendeje több tízezer mérnök, hatalmas létesítményekben, ipari komple-
xumokban, fejlett laboratóriumokban a legmodernebb technológia eszközeit fel-
használva keres, kutat, s mégiscsak ennyit sikerül felmutatnia. 

Ha a szem által látott képnél kezdetlegesebb képet biztosító eszköz nem lehet
a véletlen eredménye, akkor a szem és a szem által észlelt kép sem lehet véletle-
nül, ez teljesen egyértelmű. Ehhez a televíziónál sokkal részletesebb és csodálato-
sabb teremtés szükséges. Ilyen minőségű és élességű képet pedig csak Isten tud te-
remteni, akinek ereje mindenhez elegendő. 

Ugyanez igaz a fülre is. A külső fül a fülkagyló segítségével összegyűjti a
hanghullámokat és a középfülbe juttatja. A középfül ezeket a hangrezgéseket fel-
erősítve a belső fülbe közvetíti, a belső fül pedig a rezgéseket elektronikus jelek-
ké alakítva továbbítja azokat az agynak. Akárcsak a látás, a hallás is az agyban tör-
ténik, a hallóközpontban megy végbe.
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Ami pedig a fület illeti: az agy nemcsak a fénytől, de a hangtól is el van re-
kesztve. Vagyis bármilyen zajos is a külvilág, az agy belsejében teljes a csend. En-
nek ellenére az agy a legélesebben érzékeli hangokat. A hangoktól elzárt agyban
halljuk a zenekari szimfóniát, egy zsúfolt hely minden zaját, a falevél susogását és
a repülőgépek zúgását is. De ha eközben egy érzékeny műszer segítségével meg-
mérnénk agyunkban a hang szintjét, azt tapasztalnánk, hogy odabent mély csend
uralkodik.

Hasonlítsuk össze ismét azt a minőségi és technológiai fölényt, ami a fülben és
az agyban figyelhető meg, szemben az ember alkotta technológiával. A technoló-
giát, amit az emberek bevetettek abban a reményben, hogy éles képet nyerhetnek,
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Évtizedek óta mérnökök ezrei dolgoznak azon, hogy háromdimenziós képrendszert
hozzanak létre. Ehhez speciális berendezéseket, szemüvegeket használnak. A tech-
nológia rohamos fejlődése ellenére nem sikerült létrehozniuk olyan éles, háromdi-
menziós képet, mint amilyet az emberi szem lát



évtizedek óta a hang terén is használják. A magnetofonok, zenejátékok, elektroni-
kai eszközök és hangutánzó zenei szerkezetek csak néhányak ezen próbálkozások
közül. De hiába a technológia és a technológia terén dolgozó több ezer mérnök és
szakember, nem tudtak létrehozni olyan élességű és minőségű hangot, mint ami-
lyet a fül érzékel. Képzeljük el a legnagyobb zenei cég által gyártott legmoder-
nebb zenei berendezést. Hangfelvételkor egészen bizonyos, hogy a hang egy része
elveszik, vagy, még ha kis mértékben is, valamilyen hang beszűrődik. Illetve még
mielőtt felcsendülne a zene a frissen bekapcsolt lejátszóból, bizonyosan hallunk
egy kis sistergést. Ám a hangok, melyek az emberi test technológiájának termé-
kei, rendkívül élesek és hibátlanok. Az emberi fül soha nem sistereg úgy, ahogyan
a zenei berendezés; amilyen a hang, azt úgy, abban a formában érzékeli. Ez így
van, amióta az ember megteremtetett.

Ezidáig az ember által készített egyetlen képi és hangeszköz sem bizonyult
olyan érzékenynek és eredményesnek, mint a szem és a fül.

Testünk technológiája fejlettebb, mint az egész emberiség évszázadokon át fel-
halmozott tapasztalataiból és lehetőségeiből megszülető technológia. Senki sem
mondhatja, hogy egy zenei berendezés vagy egy kamera a véletlenek eredménye-
ként jött létre. Akkor hát hogyan lehet azt állítani, hogy az emberi test technoló-
giája, amely fejlettebb minden fent említett rendszernél, az evolúciónak nevezett
véletlenek származéka?

Nyilvánvaló, hogy a szem, a fül és az emberi test minden egyéb része, egy fel-
sőbbrendű teremtés eredménye, és mint olyanok, Isten páratlan és utánozhatatlan
teremtésének, tudásának és erejének egyértelmű bizonyítékai.

Az ok, amiért a látás és a hallás folyamatának különös figyelmet szenteltünk
az, hogy az evolucionisták még a teremtés ilyen nyilvánvaló bizonyítékait sem
tudják felfogni. Ha egy napon Ön megkérdez egy evolucionistát, miként lehet az,
hogy egy ilyen felsőbbrendű tervezés és technológia, mint ami a szem és a fül sa-
játja, véletlenek folytán alakult ki, meg fogja látni, semmi elfogadható és logikus
magyarázatot nem tud adni. Darwin is azt írja Asa Gray-nek 1860. május 3-i le-
velében: „eszembe jutott a szem, és teljesen idegenné vált ez az elmélet”. Ez-
zel elismeri, hogy az evolucionisták tanácstalanok az élővilág felsőbbrendű meg-
tervezettségével szemben. 141

A világtörténelem leghatásosabb szemfényvesztése
Könyvünkben bebizonyítottuk, hogy az evolúciós elméletnek semmiféle tudomá-
nyos alapja nincs, ellenkezőleg, a paleontológia (őslénytan), a mikrobiológia, az
anatómia és hasonló tudományágak felfedezései megbuktatták magát az elméletet.
Az előző oldalakon pedig azt fejtegettük, hogy az evolúció nemcsak a tudományos
felfedezésekkel, de a józan ésszel és logikával is ellenkezik.
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Hadd jegyezzük meg, hogy bárki, aki előítélet nélkül, bármiféle ideológia ha-
tásától mentesen, kizárólag a józan eszére és logikájára támaszkodik, könnyedén
megérti, hogy az, amit a tudatlan és civilizálatlan törzsek babonáira emlékeztető
evolúciós elmélet állít, lehetetlen.

Amint arra utaltunk, az evolúciós elmélet támogatói abban hisznek, hogy egy
hatalmas tartályban atomok, molekulák, szervetlen anyagok sokaságának keveré-
kéből idővel gondolkodó, értelmes, felfedezéseket végző professzorok, egyetemi
hallgatók bukkannak elő, illetve olyan tudósok, mint Einstein vagy Galilei, olyan
művészek, mint Humphrey Bogart, Frank Sinatra vagy Pavarotti. Ráadásul, akik
ebben az ostobaságban hisznek, azok tudósok, professzorok, kulturált, tanult em-
berek. Ezért helyénvaló az a megfogalmazás, hogy az evolúciós elmélet „a világ-
történelem legnagyobb és leghatásosabb szemfényvesztése”. Mert nincs még egy
olyan hiedelem vagy állítás a világ történetében, amely ennyire elvenné az embe-
rek eszét, megfosztva őket a józan és logikus gondolkodás lehetőségétől, és amely
mintha szemük elé leplet bocsátva akadályozná meg, hogy lássák a nyilvánvaló
igazságokat. Ez egy olyan mértékű és olyan felfoghatatlan vakság, amely túltesz
a régi egyiptomiak napistenének, Ra'yának az imádatán, egyes afrikai törzsek to-
temimádatán, Sába népének Nap-imádatán, Ábrahám próféta népének kézzel fa-
ragott bálványimádatán és Mózes próféta népének aranyborjú-imádatán is.

Amennyire furcsa és felfoghatatlan, hogy az elmúlt időkben voltak emberek, akik a
krokodilt imádták bálványukként, ugyanolyan felfoghatatlan napjaink darwinistáinak
álláspontja. A darwinisták a véletlent és az élettelen, tudatlan atomokat fogadják el te-
remtő erőként, sőt, ebbéli hitükhöz úgy kötődnek, akárha vallásuk lenne
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Szavakkal ki sem lehet fejezni, mennyire meghökkentő, hogy ez az elmélet
ilyen széles rétegeket befolyásol, hogy ennyire távol tartja az embereket a tények-
től, s hogy ez a szemfényvesztés 150 éve uralkodik. Hiszen látszik, hogy néhány
ember lehetetlen forgatókönyveiben hisznek, amelyek telis-tele vannak ostobasá-
gokkal és logikátlan állításokkal. Az, hogy az emberek az egész világon elhiszik,
hogy a tudatlan, élettelen atomok egy hirtelen elhatározással összeverődnek, majd
létrejön belőlük egy hihetetlen szervezettséggel, fegyelemmel, és tudatossággal
tökéletes rendszerként működő Univerzum, továbbá a Föld bolygója, amely az
élet számára minden tulajdonsággal bír, valamint számtalan, bonyolultnál bonyo-
lultabb működésű élőlény, nem is nevezhető másnak, mint bűvöletnek.

Megaláztatás várja azokat, akik napjainkban, mindenféle szemfényvesztéssel,
a tudományosság látszatát keltve rendkívül nagy ostobaságokban hisznek és vé-
delmezésükre felteszik egész életüket. Ha fenntartják véleményüket, megalázottá
válnak, amikor napvilágra kerül az igazság és „a varázslat szertefoszlik”. Példa er-
re az ateista filozófus Malcolm Muggeridge, aki csaknem 60 esztendeig védel-
mezte az evolúció elméletét, amikor pedig rádöbbent az igazságra, így nyilatko-
zott az evolúciós elmélet közeli sorsáról:

Én magam azt hiszem, hogy az evolúciós elmélet a jövő történelemkönyve-
iben az egyik legviccesebb témák egyike lesz majd. A következő generáció
meg lesz döbbenve azon, hogyan lehetett egy ilyen silány és kétes feltételezést
ilyen könnyen elhinni. 142

Ez a jövő nincs is olyan messze, sőt, az emberek nagyon hamarosan megértik,
hogy a „véletlen” nem lehet istenség, az evolúciós elméletet pedig a világtörténelem
legnagyobb csalásaként és legkíméletlenebb szemfényvesztéseként tartják majd szá-
mon. Ez a bűvölet egyébként hihetetlenül gyorsan kezd szertefoszlani az emberek
körében az egész világon. Jónéhányan, akik felismerték az evolúciós csalás valódi
arcát, elcsodálkoznak, hogyan is hagyhatták annak idején becsapni magukat.



Az előző fejezetekben a fosszíliakutatás és a molekuláris biológia által fel-
tárt bizonyítékok alapján igazoltuk az evolúciós elmélet érvénytelensé-
gét. Ebben a fejezetben pedig néhány biológiai fogalmat tanulmányo-

zunk, melyeket az evolucionisták elméletük bizonyítására próbálnak meg felhasz-
nálni. Erre egyrészt azért van szükség, hogy lássuk, semmilyen tudományos felfe-
dezés nem támasztja alá az evolúciót, másrészt a következő sorok arra hivatottak
rámutatni, milyen óriási csalásokhoz folyamodnak az evolucionisták. 

A variánsok és a fajok közötti áthághatatlan akadályok  
A variáns a genetikatudomány terén használatos kifejezés, és azt jelenti, „válto-
zat”. Ez a genetikai elhajlás az oka annak, hogy egyetlen fajon belül egyes egye-
dek vagy alcsoportok egymástól eltérő tulajdonságokat mutatnak. Például, a Föl-
dön az összes ember alapjában véve ugyanazzal a genetikai kóddal rendelkezik,
azonban ennek a genetikai kódnak variációs lehetőségei folytán van, aki ferde vá-
gású szemmel születik, van, aki vörös hajú, van, akinek hosszú az orra és van, aki
magas termetű. 

Az evolucionisták viszont saját elméletüket próbálják igazolni ezzel a változa-
tossággal. Jóllehet egy-egy variáns nem bizonyít fejlődést, hiszen a már meglé-
vő genetikai kód eltérő kombinációjából áll, és nem eredményez új tulajdon-
ságot a genetikai kódban.

A variáns mindig a genetikai kód határain belül mozog. Ez a határ a „génállo-
mány”. Az élőlények génállományán belüli összes tulajdonság a variálódásnak
köszönhetően különféle formákban jelenhet meg. Egy hüllőfajon belül például
előfordulhat, hogy az egyik egyed kissé hosszabb farkú vagy rövidebb lábú, mint
a másik. Hiszen a rövid illetve a hosszabb lábra vonatkozó információ is benne
van a hüllők génállományában. Ellenben a variálódás nem vezet szárny- és tollnö-
vekedéshez, vagy az anyagcserefolyamatok megváltozásához és nem alakítja az
állatot madárrá. Ilyen változáshoz az élőlény genetikai állományának bővülésére
lenne szükség, erről azonban a variánsok esetén nem beszélhetünk.

Darwin nem volt tudatában ennek a ténynek, amikor elméletét közzétette.
Azt hitte, hogy a variációk határtalanok. 1844-ben így ír egyik tanulmányában:

Az evolucionisták állításai 

nem igazak 

12. fejezet



„a szerzők többsége elfogadja, hogy a természetbeni variánsok korlátozot-
tak, én azonban egyetlen konkrét okot sem látok, ami miatt ez a gondolat
helyénvaló lenne.” 143 A fajok eredete című könyvében is különféle variánsokat
vonultat fel elméletének nyilvánvaló bizonyítékaiként.

Darwin szerint például nagyobb tejhozamú szarvasmarhafajok kitenyésztésé-
hez különböző variánsok keresztezésére van szükség, mígnem a tenyésztők a szar-
vasmarhákból egy másik fajt nem nyernek. Darwin „határtalan fejlődés” elméle-
tét leginkább az alábbi sorok fejezik ki, melyeket A fajok eredete című könyvéből
idézünk:

Semmi akadályát nem látom annak, hogy egy medvefaj természetes kiválasz-
tódás útján idővel olyan tulajdonságokra tegyen szert, amelyek alkalmassá te-
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A fajok eredete című könyvében Darwin két fogalmat kever egymással: az egy fa-
jon belüli variáns fogalmát, illetve az új faj kialakulásának fogalmát. Egy példával
élve: Darwin a kutya fajon belüli változatosságát szemlélve arra gondolt, hogy ezek
a variánsok egy napon új fajt hoznak majd létre. Az evolucionisták még ma is az
evolúciós fejlődés bizonyítékaiként próbálják feltüntetni a fajon belüli variánsokat



szik őt a vízi életformára, hogy megnövekedjen a szájuk mérete, s végül hatal-
mas bálnává alakuljanak. 144

Darwin ehhez hasonló példáira, kora kezdetleges tudományos felfogása a
magyarázat. A 20. századi tudomány élőlényeken végzett kísérletei során azon-
ban megszületett a „genetikai állandóság” (genetic Homoestatis) alapelve. Ez
az alapelv azt mondja ki, hogy egy faj megváltoztatása (különböző variánsok
létrehozása) érdekében végzett bármiféle keresztezés vagy próbálkozás ered-
ménytelen. Továbbá rámutat, hogy az élő fajok között áthághatatlan az aka-
dály. Vagyis Darwin állításával ellentétben, a tenyésztőknek egészen biztosan
nem fog sikerülni különböző szarvasmarha-variánsok keresztezésével egy új
fajt létrehozni.

Norman Macbeth, aki Darwin Retried című könyvében a darwinizmus elavult-
ságát fogalmazza meg, így ír a kérdésről:

A probléma a következő: korlátlanul változnak-e az élőlények… A fajok min-
dig állandóak. Mint tudjuk, a tenyésztők egy bizonyos ponton megrekednek,
akár új növényfajta, akár új állatfaj kitenyésztésével próbálkoznak, sőt, e pró-
bálkozások mindig visszavezetnek az eredeti formákhoz. Több évszázados kí-
sérletezés után sem sikerült fekete tulipánt vagy kék rózsát előállítaniuk. 145 
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Darwin, A fajok eredete című könyvében azt állítja, hogy a bálnák olyan medvék-
ből fejlődtek ki, amelyek úszni igyekeztek! Ennek a gondolatnak oka, hogy
Darwin azt hitte, a fajon belüli változásnak nincsenek határai. A 20. századi tu-
domány azonban megdöntötte ezt a képzelet szülte forgatókönyvet



Ami pedig az állatokat illeti, Luther Burbank, aki a világ egyik legnagyobb
szaktekintélyének számít, így vélekedik: „Egy élőlény fejlődési lehetősége kor-
látozott. És ennek a törvénynek megfelelően, bizonyos határokon belül minden
egyes élőlény változatlan.” 146 A dániai tudós W.L. Johannsen pedig így nyilatko-
zik a témát illetően:

A variánsok, amelyekre Darwin minden erejével támaszkodik, valójában egy
bizonyos pontnál megrekednek, vagyis a „folyamatos változás” elmarad
(nem fejlődnek tovább). 147

A Galápagos-szigeteki pintyek, melyekkel Darwin ismét csak az elméletét
kívánta alátámasztani, szintén nem bizonyítják az evolúciót. A legutóbbi évek
megfigyelései szerint ezek a pintyek nem mentek át evolúciós fejlődésen, mint
ahogyan azt Darwin képzelte. Sőt, a Darwin által 14 különböző fajként azono-
sított pintytípusok nagy része egymással párosítható, vagyis ugyanazon fajon
belüli variánsok. Tudományos megfigyelések alapján kiderült, hogy a
„pintycsőrök” melyekről minden evolucionista fórumban ódákat zengtek, való-
jában egy-egy variánsnak felelnek meg, vagyis szó sincs evolúciós folyamatról.
Peter és Rosemary Grant, aki azért utazott a Galápagos-szigetekre, hogy „meg-
lelje a darwinista evolúció bizonyítékait” hosszú éveken át tanulmányozta a szi-
get pintyfajait. Ismert műveikben nem jutottak másra, mint hogy a szigeten nem
történt „evolúció”. 148

Az antibiotikum-rezisztencia és a DDT-immunitás
Egy másik jelenség, amire az evolucionisták elméletük igazolásaként hivatkoztak,
a baktériumok antibiotikum-rezisztenciája. Számos fórum, amely az evolúció el-
méletét támogatja, az élőlények antibiotikummal szemben tanúsított ellenállását
„előnyös mutáció során létrejött fejlődésként” tünteti fel. Hasonlót állítanak azok-
ról a bogarakról is, amelyek immunissá váltak a DDT-vel illetve más rovarölő sze-
rekkel szemben. 

Jóllehet ebben a kérdésben is tévednek az evolucionisták.
Az antibiotikumok olyan „gyilkos molekulák”, amelyeket bizonyos mikroor-

ganizmusok termelnek más mikroorganizmusokkal szembeni küzdelmük során.
Az első antibiotikum a penicillin volt, melyet Alexander Fleming fedezett fel
1928-ban. Fleming észrevette, hogy a penészgomba (mold) egy olyan molekulát
termel, amely elpusztítja a Staphylococcus baktériumot, s ezzel a felfedezéssel út-
törő lett az orvostudomány világában. A mikroorganizmusokból nyert baktériu-
mokat sikerrel alkalmazták másféle baktériumokkal szemben. Egy idő után azon-
ban feltűnt, hogy a baktériumok ellenállóvá válnak az antibiotikumokkal szem-
ben. Ez a folyamat a következőképpen játszódik le: az antibiotikummal magukra
maradt baktériumok nagy része elpusztul, néhányukra azonban az antibiotikum
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nincsen hatással. A megmaradt baktériumok gyors szaporodással újra felépítik az
egész populációt. Ezáltal annak egésze immunissá válik. 

Az evolucionisták igyekeznek ezt a jelenséget „a baktériumok alkalmazkodá-
saként illetve evolúciójaként” feltüntetni. Jóllehet ez az esemény nagyban külön-
bözik a felszínes evolucionista nézetek által bemutatott verziótól. Erről a témáról
a legrészletesebben írók egyike az izraeli biofizikus, dr. Lee Spetner, aki 1977-ben
megjelent Not By Chance című munkájával vált ismertté. Spetner kifejti, hogy a
baktériumok immunitása két különböző módon történik, de egyikük sem támaszt-
ja alá az evolúciót. E két mechanizmus pedig a következő:

1. A baktériumokban amúgy is jelen lévő rezisztenciagének átadása, illetve
2. a mutáció folytán bekövetkező genetikai információveszteség s ezáltal a

baktériumok immunissá válása.
Spetner, 2001-es tanulmányainak egyikében így fejti ki az első mechanizmust:
Egyes mikroorganizmusok génjei ellenállók az antibiotikumokkal szemben. Ez
az immunitás úgy valósul meg, hogy az antibiotikum molekula alakját megron-
gálják vagy pedig kilökik őt a sejtből. Az ilyen (rezisztencia)génekkel rendel-
kező organizmusok átadják ezt a gént a többi baktériumoknak, s ezáltal azok is
immunisak lesznek. Hiába fordul az immunrendszer egy bizonyos antibioti-
kumhoz, addigra már a sok fertőző baktériumnak sikerült a különböző géncso-
portokat megfertőznie, illetve a különféle baktériumokkal szemben immunitást
nyernie. 149
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A baktériumok antibiotikum-rezisztenciája, mellyel az evolucionisták 
elméletüket kívánják igazolni, csalás



Spetner professzor kifejti, hogy ez még nem „bizonyíték az evolúcióra”:
Az antibiotikummal szemben ily módon nyert immunitás nem eredményez
olyan mutáns prototípust (őstípust), amilyentől az evolúciós elmélet igazolását
várták. Azok a mutációk, amelyekkel az elméletet (az evolúciót) kívánják hir-
detni, nem olyan változások, amelyek bővítenék a baktérium genetikai kódját;
egyébként is ezeknek a változásoknak ugyanakkor az egész biokozmosz (bio-
lógiai világ) számára információval kellene szolgálniuk. A gének vízszintes át-
vitele során azonban csupán néhány olyan genetikai információ kerül szétkül-
désre, amely már amúgy is jelen volt a fajban. 150

Vagyis szó sincs evolúcióról, hiszen nem születik új genetikai kód, csupán a
már meglévő genetikai információt adják át egymásnak a baktériumok.

Az immunitás másik fajtája, vagyis a mutáció folytán létrejövő rezisztencia
sem az evolúció példája. Spetner így magyarázza a kérdést:

Előfordul, hogy egy mikroorganizmus egyetlen nukleotida (génalkotó, DNS-
lépcsőfok) véletlen helyváltoztatása folytán immunissá válik egy antibioti-
kumra... Első ízben 1944-ben Waksman és Albert Schatz számolt be a sztrep-
tomicinről (Streptomycin), amely olyan antibiotikum, amit ezzel a módszerrel
hatástalanítottak a baktériumok. Ám bármennyire is hasznos ez a mutáció a
mikroorganizmus számára a sztreptomicin jelenlétében, mégsem idéz elő
olyan mutációfajtát, amire a neodarwinizmusnak szüksége lenne. Annak a mu-
tációnak a hatása, amely a sztreptomicinimmunitást előidézi, a baktérium ribo-
szómájában jelentkezik: megakadályozza az antibiotikum-molekula kapcsoló-
dását a riboszómához. 151

Spetner ezt az eseményt Not By Chance című könyvében a kulcs és a zár köz-
ti illeszkedés megszűnéséhez hasonlítja. A sztreptomicin úgy tapad a baktériumok
riboszómájához, ahogyan egy kulcs illeszkedik a zárba; így hatástalanítja a ribo-
szómát. A mutáció során azonban a riboszóma formailag károsodik, így a sztrep-
tomicin nem tud hozzá kapcsolódni. Hiába értelmezzük úgy, hogy „a baktérium
rezisztenssé vált a sztreptomicinnel szemben”, valójában ez a baktérium számára
veszteséget jelent. Spetner így folytatja:

Kiderült, hogy a (riboszóma szerkezetében végbemenő) változás egy specifi-
kus csökkenés, tehát információveszteség. A lényeg, hogy ilyen típusú mutá-
cióval, legyen az bármilyen nagy számban előforduló, nem lehet védelmezni
az evolúciót. Az evolúció nem épülhet fel specifikus csökkenést mutató
mutációkból. 152

Összefoglalva: a baktérium riboszómáját érintő mutáció rezisztenssé teheti ezt
a baktériumot a sztreptomicinre. Ennek oka azonban az, hogy a mutáció „károsít-
ja” a riboszómát, vagyis nem továbbít genetikai információt a baktériumnak. El-
lenkezőleg, a riboszóma szerkezete megváltozik, ezzel a baktérium bizonyos érte-
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lemben „fogyatékossá” válik. (Kimutatták például, hogy az ilyen mutáción átesett
baktériumok riboszómája a normális baktériumokéhoz képest tökéletlenebb.) Ez a
„fogyatékosság” megakadályozza, hogy az antibiotikum, amely szerkezete folytán
a baktérium riboszómájához tapadna, hozzá illeszkedjen, vagyis „antibiotikum-
rezisztencia” lép fel.

Végeredményben tehát szó sincs „genetikai információt bővítő” mutációról.
Azok az evolucionisták, akik az antibiotikum-rezisztenciát kívánják feltüntetni
az evolúció bizonyítékaként, felettébb felszínes módon értékelik a kérdést és té-
vednek.

A rovarok DDT-vel, illetve más hasonló gyógyszerekkel szemben kialakí-
tott rezisztenciája is ugyanígy működik. A legtöbb esetben már meglévő rezisz-
tenciagének kerülnek aktiválásra. Az evolucionista biológus, Fransisco Ayala el-
fogadja ezt a tényt:  „Amikor ezek az ember alkotta anyagok alkalmazásra kerül-
nek, s a rovar rezisztensnek mutatkozik a rovarirtók legváltozatosabb fajtáival
szemben, a reziszencia már létezett az adott rovarfaj genetikai variánsaiban.” 153 A
szintén mutációval magyarázható egyéb példák pedig, akárcsak a fenti riboszó-
mamutáció esete, olyan jelenségek, amelyek a rovarokban  „genetikai információ-
veszteséget” idéznek elő.

Vagyis nem állíthatjuk, hogy a baktériumokban, illetve a rovarokban megfi-
gyelhető védekező mechanizmus az evolúciót igazolná. Az evolúciós elmélet ar-
ra a feltételezésre épít, hogy az előlények sorozatos mutációk útján fejlődtek ki.
Spetner kifejti, hogy sem az antibiotikum-rezisztencia, sem más biológiai jelenség
nem ezt a fajta mutációt példázza:

Soha nem figyeltek meg olyan mutációkat, amilyeneket a makroevolúció meg-
kívánna. A molekuláris szintű vizsgálatok során egyetlen olyan genetikai in-
formációt továbbító mutációval sem találkoztak, amely a neodarwinista elmé-
lethez szükséges spontán mutációt képviselné. Az általam kutatott kérdés ez
volt: a megfigyelt mutációk olyan mutációk, amilyeneket az elmélet keres?
A válasz: NEM. 154

Az elsorvadt szerveket illető tévedés
Az evolúciós szakirodalom porondján hosszú ideig jelen lévő, majd elavultsá-
gának bebizonyosodása után hirtelen félretett fogalmak egyike az „elsorvadt
szervek” fogalma. Helyi evolucionisták egy része azonban még ma is az evolú-
ció óriási bizonyítékaként védelmezi és igyekszik feltüntetni az „elsorvadt
szerveket”.

Az elsorvadt szervek tézise egy évszázaddal ezelőtt bukkant fel. Eszerint az
élőlények testében őseiktől örökölt szervek találhatók, melyek, mivel nem hasz-
nálták őket, az idők során elsorvadtak és semmilyen funkciót nem látnak el. 
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Ez minden bizonnyal tudománytalan felte-
vés, hiszen hiányos információkon alapszik.
Az „elsorvadt szervek” valójában „olyan
szervek, amiket funkciójuk alapján akkor
még nem sikerült beazonosítani”. Ennek leg-
jobb demonstrációja pedig az, hogy az evolu-
cionisták „elsorvadt szervekről” készített
hosszú listája idővel egyre rövidebb lett. S. R.
Scadding, aki maga is evolucionista, az
Evolutionary Theory (Evolúciós elmélet) ha-
sábjain közzétett, „Az elsorvadt szervek bizo-
nyítják-e az evolúciót?” című tanulmányában
elismeri ezt a tényt:

Ahogy bővültek (a biológia terén szerzett)
ismereteink, úgy rövidült meg az elsorvadt
szervek listája... Mivel lehetetlen megállapí-
tani, ha egy szerv nem lát el semmilyen funk-
ciót, illetve mivel az elsorvadt szervek tézise
amúgy is tudománytalan feltevés, én arra a
következtetésre jutottam, hogy az „elsor-

vadt szervek” semmiféle bizonyítékot nem szolgáltatnak az evolúciós elmélet
javára. 155

A német boncolóorvos, R. Wiedersheim 1895-ben közzétett, „elsorvadt szer-
vekről” készített listájában megközelítőleg 100 szerv neve szerepelt, olyanoké,
mint a vakbél, illetve a farkcsont. Ám a tudomány előrehaladtával kiderült, hogy
a Wiedersheim-féle listában közölt szervek mindegyike igen fontos funkciót lát
el a testben. A vakbélről például megtudtuk, hogy a nyirokrendszerhez tartozik
és valójában a testbe kerülő baktériumokkal veszi fel a küzdelmet. Ezt a tényt
egy 1997-es orvostudományi kiadványban így olvashatjuk:  „A test egyéb szer-
vei, a csecsemőmirigy, a máj, a lép, a vakbél és a csontvelő a nyirokrendszer ré-
szét képezik, melyek a test gyulladása esetén szintén részt vesznek a küzde-
lemben.” 156

Felfedezték, hogy a mandula, mely szintén a listán szerepelt, főként az
érett kor eléréséig fontos szerepet játszik a torokgyulladásokkal szembeni vé-
delemben. Kiderült, hogy a gerincvelő végét alkotó farkcsont a medence-
csont környéki csontokat erősíti és támasztja meg, illetve kisebb izmok tá-
maszpontja. A rákövetkező években fény derült arra is, hogy a csecsemőmi-
rigy (tímusz) a T-sejtek serkentésével a test immunrendszerét hozza műkö-
désbe; az agyalapi mirigy alapvető hormonok termeléséért felelős; a pajzs-
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Az evolúciós irodalomban
hosszú ideig jelen lévő, majd
elavultsága bebizonyosodá-
sa után hirtelen félretett fo-
galmak egyike az „elsorvadt
szervek” fogalma. Kiderült,
hogy a szem félhold alakú ki-
növései, amelyeket Darwin
„elsorvadt szerveknek” minő-
sített, a szem tisztulását és
nedvesedését segítik elő



szövet a csecsemők és kisgyermekek kiegyensúlyozott növekedését biztosít-
ja; a hipofízis pedig számos hormonmirigy helyes működését tartja ellenőr-
zése alatt. Kiderült, hogy a szem félhold alakú kitüremkedései, amelyeket
Darwin „elsorvadt szerveknek” minősített, a szem tisztulását és nedvesedését
segítik elő.

Az elsorvadt szervek tézisét illetően ráadásul az evolucionisták igen jelentős
összefüggésbeli tévedésekbe is estek. Mint tudjuk, az evolucionisták feltételezé-
se szerint az egyes előlények elsorvadt szerveiket őseiktől örökölték. Jóllehet
néhány szerv, melyről azt állítják, hogy „elsorvadt szervek”, nem is létezik az
ember őseiként feltételezett élőlényekben! Például néhány majomfajnak, amely-
ről a darwinisták azt állítják, hogy az ember őse, nincsen vakbele. H. Enoch bi-
ológus, aki támadta az elsorvadt szervek tézisét, így fejezi ki ezt a logikai követ-
kezetlenséget:

Az embernek van vakbele. Régi őseinek, az alsóbbrendű majmoknak viszont
nincsen. Meglepő módon azonban a vakbél a majomnál alsóbbrendű emlősök-
nél, mint például az erszényes patkányok, újra megfigyelhető. Az evolúciós el-
mélet vajon hogyan magyarázza ezt meg? 157

Röviden, az evolucionisták által megírt forgatókönyv az elsorvadt szervekről
összefüggéseiben is és tudományosan is téves. Az emberekben semmiféle elsor-
vadt szerv nincsen, ami őseiktől maradt volna rájuk. Mert az emberek nem más
élőlényekből alakultak ki véletlenszerűen, hanem mai alakjukkal, ép és tökéletes
formában teremtettek.

Az élőlények hasonlósága még nem bizonyítja az evolúciót
Az egyes élőlények közti felépítésbeli hasonlóságot a biológia a „homológia” szó-
val jelöli. Az evolucionisták ezeket a hasonlóságokat az evolúciós folyamat bizo-
nyítékaiként próbálják meg feltüntetni.

Darwin úgy gondolta, hogy a hasonló (homológ) szervekkel rendelkező egye-
dek egymással fejlődéstani kapcsolatban állnak, és hasonló szerveiket egy közös
őstől örökölték. Ezek szerint például a galambnak is, a sasnak is van szárnya, ez
azt jelenti, hogy a galambok, a sasok és a hozzájuk hasonló minden szárnyas ma-
dár egyetlen őstől származnak. 

Jóllehet a homológia nem több felszínes feltételezésnél, amelyre semmilyen
bizonyíték nincsen, és amelynek megfogalmazásához csupán a külső jegyekből
indultak ki. Olyan feltételezés ez, amit Darwin idejétől egészen mostanáig nem si-
került konkrétan bebizonyítani. A Föld egyetlen rétegében sem sikerült a hasonló
felépítésű élőlények képzeletbeli közös őseinek fosszíliáit meglelni, amiről az
evolucionisták beszélnek. Ehelyett bebizonyosodott, hogy a hasonlóság egyáltalán
nem támasztja alá az evolúciót, tudniillik:
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1. olyan, teljességgel különböző rendekhez tartozó élőlényeknek is vannak ha-
sonló szerveik, amelyek között az evolucionisták nem feltételeztek semmiféle fej-
lődéstani kapcsolatot,

2. a hasonló szervekkel rendelkező élőlényekben ez a szóban forgó szerv rend-
kívül eltérő genetikai kódot tartalmaz,

3. a hasonló szervekkel rendelkező élőlényekben a kérdéses szervek embrioná-
lis fejlődési szakaszai nagyban különböznek.

Vizsgáljuk meg most ezeket.

Különböző élőlények szervi hasonlósága
Olyan fajoknál is megfigyelhetünk egymásra erősen emlékeztető (homológ) szer-
veket, amelyek között az evolucionisták nem tételeztek fel semmiféle evolúciós
kapcsolatot. A denevérnek, amely emlősállat, vannak szárnyai, a madarak is szár-
nyasok, a legyeknek is vannak szárnyai, sőt, az elmúlt korok dinoszauruszai kö-
zött is volt olyan faj, amelyik szárnyakkal rendelkezett. Ám e négy, teljesen elté-
rő faj között még az evolucionisták sem tudnak semmiféle fejlődésbeli összefüg-
gést vagy rokonságot felállítani.
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A sas, a denevér és a szúnyog: mindhárom
szárnyas élőlény. De az, hogy vannak ha-
sonló szerveik, még nem bizonyítja, hogy
közös őstől származnának



Egy másik frappáns példa a szem feltűnő hasonlatossága és felépítésbeli ana-
lógiája a különféle élőlényeknél. A polip és az ember két, egymástól teljesen el-
ütő faj, s köztük semmiféle fejlődésbeli párhuzam nem vonható. Mégis, mindket-
tőjük szeme nagyon hasonló felépítés és működés szempontjából. Azt azonban
még az evolucionisták sem állíthatják, hogy létezett az embernek és a polipnak
egy közös őse, amely hasonló szemmel rendelkezett. Fentiek, és még sok más pél-
da azt igazolják, hogy semmiféle tudományos alapja nincsen az evolucionisták ál-
lításának, miszerint „a hasonló szervek azt bizonyítják, hogy az előlények egy kö-
zös őstől származnak”.

Sőt, ezek a szervek az evolucionisták számára óriási csődöt jelentenek. A ne-
ves evolucionista Frank Salisbury így vall, miközben arról beszél, hogyan is lehet
az, hogy a különféle élőlények szeme nagyon hasonlóan alakult ki:

A szem is, amely egy bonyolult szerv, egymástól függetlenül jelent meg az
egyes rendeknél. Például a polipnál, a gerinceseknél vagy az emberszabású-
aknál. Már azt sem lett volna könnyű megmagyarázni, ha ezek egyszerre buk-
kannak fel. A neodarwinizmus szerint azonban más-más alkalmakkor jöttek
létre, és ez a gondolat nem kis fejtörést okoz nekem.158

Számos olyan élőlény létezik, amely között annak ellenére, hogy fizikai felépí-
tésükben hasonlítanak egy másikra, nem lehet fejlődésbeli párhuzamot vonni. Az
elevenszülők, illetve az erszényesek, melyek az emlősállatok három nagy kategó-
riájából kettőt alkotnak, ennek egyik példája. Az evolucionisták azt állítják, hogy
ez a két emlőscsoport szétvált még a kezdeti időkben, amikor az első emlősök fel-
tűntek, és teljesen függetlenül fejlődött. Csakhogy e szerintük teljesen független,
két kategóriában számos olyan élőlény található, amely felépítését tekintve szinte
megegyezik egy másikkal. Az amerikai biológus, Dean Kenyon, illetve Percival
Davis ezt a kérdést így magyarázza meg:

A darwinista elmélet szerint, ami a farkasokat, a macskákat, a mókusokat, a
disznókat, a hangyászokat, a vakondokat, illetve az egereket illeti, ők két fel-
vonásban kellett, hogy végbemenjenenek a szükséges evolúción: egyszer az
elevenszülő emlősállatok, egyszer pedig, tőlük teljesen függetlenül, az erszé-
nyesek. Ez az állítás azt a képtelen következményt vonná maga után, hogy a
véletlen és kontrollálatlan mutáció, illetve a természetes kiválasztódás, bárho-
gyan is, de többször ugyanazokat a tulajdonságokat idézte elő teljesen eltérő
szervezetekben.159

Ezeket a nem mindennapi hasonlóságokat az evolucionista biológusok kép-
telenek a „homológia” példájaként elfogadni, inkább úgy mutatják be, mintha
ezek a szervek a közös őstől való származás tézisét bizonyítanák. Vajon ebben
az esetben hogyan magyarázható ezeknek az élőlényeknek a felépítésbeli hason-
lósága? Erre a kérdésre a válasz már azelőtt megszületett, hogy Darwin evolú-
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ciós elmélete eluralta volna a tudományos világot. Akik először foglalkoztak az
élőlények hasonló szerveivel, olyan tudósok, mint Carl Linneaus vagy Richard
Owen, azok „egyező teremtést” láttak ezekben a szervekben. Vagyis, a hason-
ló szervek vagy hasonló gének nem azért hasonlóak, mert egy közös ős hagyo-
mányozta őket véletlenül, hanem azért, mert egy adott funkciót látnak el és te-
remtés eredményei.

A modern tudomány kutatásai szintén azt mutatják, hogy a „közös ős” feltéte-
lezése következetlenség, az egyetlen lehetséges magyarázat az „egyező teremtés”.
Más szóval, még egyszer megerősíti azt a tényt, hogy az élőlényeket Isten terem-
tette. 

A homológia genetikai és embriológiai csődje
Ahhoz, hogy komolyan lehessen venni az evolucionisták Homológiát érintő állí-
tásait, mindenekelőtt az kellene, hogy a különböző élőlények látszólag hasonló
(Homológ) szervei hasonló (Homológ) DNS-kódokat tartalmazzanak. Jóllehet
ezek a szervek többnyire nagyon is eltérő genetikai kóddal (DNS-kód) rendelkez-
nek. Emellett, a különböző élőlények DNS-einek hasonló genetikai kódjai nagy-
ban eltérő szerveket építenek fel. 

Az ausztrál biokémia-professzor, Michael Denton Evolution: A Theory in
Crisis (Evolúció: egy elmélet krízishelyzetben) című könyvében így fejti ki a
Homológia evolúciós interpretálásának genetikai csődjét: „A Homológia evolúci-
ós alapja talán akkor szenvedte a legsúlyosabb csorbát, amikor kiderült, hogy a
különböző fajok látszólag hasonló felépítését teljesen más gének határozzák
meg.”160
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Az ember és a polip szeme felépítését tekintve meglehetősen hasonlít egymáshoz. Az
azonban, hogy mindkét élő fajnak hasonló szervei vannak, nem jelenti azt, hogy kö-
zös őstől származnak. Azt még az evolucionisták sem állíthatják, hogy az embernek
és a polipnak van egy közös őse, amely hasonló szemmel rendelkezik



A tazmániai farkas koponyája

Az észak-amerikai farkas koponyája
Egy másik példa az elevenszülő és az erszényes
emlősök közti rendkívüli hasonlóságra: az „iker
fajok”. A Smilodon (fent) és a Thylacosmilus
(lent) két ragadozó emlős, mindkettőnek hatal-
mas metszőfogai vannak. Ezeknek az élőlények-
nek, melyek között semmiféle evolúciós kapcso-
lat nem állapítható meg, a koponyája, illetve a
külső felépítése rendkívüli módon hasonlít egy-
másra, ám homológia (közös őstől származás)
kérdésében megint csak az evolúciós bizonyíté-
kok egyik zsákutcáját képezik

Az erszényes, illetve az elevenszülő emlősök közt található „iker” fajok nagy csapást jelen-
tenek a homológia kérdésére. Például a fenti ábrán látható erszényes tazmániai farkas, il-
letve az Észak-Amerikában honos elevenszülő farkas megtévesztően hasonlít egymásra.
Felül ennek a két állatnak a koponyáját láthatjuk. Ez a nagyfokú hasonlóság a két élőlény
között, melyek semmiféle „evolúciós rokonságban” nem állnak egymással, megalapozat-
lanná teszi a homológia állítását

KÜLÖNBÖZŐ FAJOK HASONLÓ FELÉPÍTÉSSEL



Ennek leghíresebb példája az „öt ujj
Homológiája”, amit az evolúciós elméletnek meg-
felelve írtak, és szinte minden tankönyvben megta-
lálhatjuk. A tetrapodoknak, vagyis a szárazföldi ge-
rinceseknek mellső, illetve hátsó lábain öt-öt ujj he-
lyezkedik el. Még ha ezek nem is tűnnek mindig
ujjnak, csontfelépítésük alapján az „ötujjas”
(pentadactyl) kategóriába sorolhatók. Ilyen felépí-
tésű lábai vannak a békának, a gyíknak, a mókus-
nak vagy a majomnak. Sőt, a madarak, illetve a de-
nevérek csontszerkezete is ennek az alaptervezett-
ségnek felel meg.

Az evolucionisták azt állították, hogy ezek az élőlé-
nyek mind egy közös őstől származnak. És ezt az evolú-

ció igen erős bizonyítékaként a 20. század folyamán szinte minden alapvető biológiai
forrásban felhasználták. Az 1980-as évek genetikai felfedezései azonban megcáfolták
ezeket az állításokat. Kiderült ugyanis, hogy azoknál az élőlényeknél, amelyeknek
ilyen az ujjfelépítésük (pentadactyl), nagyon eltérő gének tartják ellenőrzésük alatt
ezeket az ujjszerkezeteket. Az evolucionista biológus William Fix a következő szavak-
kal fejezi ki, hogy az evolucionista tézis az ötujjasságot illetően megbukott:

A régi tankönyvek, amelyek az evolúciós folyamat kérdését illetően gyakran
fordulnak a Homológia gondolatához, az egyes állatok csontvázait
vizsgálgatva különösen a lábak felépítésénél időznek. Ennek alapján szerintük
az ember karjának, a madárszárnyaknak, illetve a denevér vitorlás szárnyának
pentadactyl (ötujjas) felépítése azt bizonyítja, hogy ezek az élőlények közös
őstől származnak. Ha ezeknek az eltérő felépítésű szerveknek a kialakulá-
sát mutációk, illetve természetes kiválasztódás során lassan átalakuló,
ámde ugyanazon génkomplexitás irányította volna, akkor lehetne valami
értelme ennek az elméletnek. Milyen kár azonban, hogy nem így történt.
Most már tudjuk, hogy az analóg szerveket a különböző fajoknál eltérő gének
határozzák meg. A homológia fogalma, amelyet a közös őstől származó hason-
ló génekre alapoztak, megbukott.161

Másfelől, ahhoz, hogy komolyan vehessük a homológia kérdésében az evolu-
cionisták állítását, az szükségeltetne, hogy ezeknek az analóg felépítéseknek az
embrionális – tehát a tojáson, illetve anyaméhen belüli – fejlődési szakaszaik is
párhuzamosak legyenek. Jóllehet, a hasonló szerveket illetően, minden élőlény
embrionális szakasza más és más.

A genetikai és embrionális kutatások azt mutatják, hogy a homológia fogal-
ma, amit Darwin úgy határozott meg „bizonyíték arra nézve, hogy az élőlények
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Prof. Michael Denton:
„Az evolúció egy olyan
tézis, amely válságos
helyzetben van”



közös őstől származva fejlődtek ki”, valójában semmiféle bizonyítékot nem ké-
peznek. Vagyis a tudomány felfedte, hogy Darwin egyik tétele valótlanabb, mint
a másik. 

A molekuláris homológia állítása elavult
Az evolucionisták által felvetett homológia nem csak szervi, de molekuláris szin-
ten is idejemúlt. Az evolucionisták arról beszélnek, hogy különböző fajok DNS-
kódja vagy fehérjeszerkezete hasonlít egymáshoz, ezt pedig bizonyítékként tün-
tetik fel ezen fajok közös őstől való származásának igazolásához. Pedig valójában
a molekulák összehasonlításakor egyáltalán nem olyan eredményeket kapunk,
amik az evolúciós elmélet mellett szólnának. Egymáshoz nagyon hasonló, illetve
rokonnak látszó élőlények között óriási molekuláris különbségek vannak. Pél-
dául a légzéshez szükséges egyik fehérje, a citokróm-C felépítése ugyanazon osz-
tályba sorolt élőlényeknél hihetetlen eltéréseket mutat. E kritériumok alapján tör-
ténő összehasonlító vizsgálatok szerint, két különböző hüllőfaj között nagyobbnak
bizonyult az eltérés, mint egy hal és egy madár, illetve egy hal és egy emlős kö-
zött. Egy másik kutatás azt mutatja, hogy a madarak közti molekuláris elhajlás na-
gyobb, mint ugyanezen madarak, illetve az emlősök közt megfigyelhető különb-
ség. Az egymáshoz igen hasonlónak tűnő baktériumok között molekuláris szinten
nagyobb az eltérés, mint az emlősök és a kétéltűek, illetve az emlősök és a boga-
rak között.162 A hemoglobin-, mioglobin-, hormon-, illetve génvizsgálatok szintén
hasonló eredményekre vezettek.163 Michael Denton professzor ezen és hasonló
felfedezések alapján így vélekedik:

Molekuláris szinten minden élőlény osztálya sajátos, különbözik a többi-
től és független azoktól. Vagyis a molekulák, akárcsak a régészeti leletek, azt
mutatják, hogy az evoluciós biológia által hosszú ideje keresett, elméletileg át-
meneti formák nem léteznek… Molekuláris szinten egyetlen szervezet sem
„őse” egy másiknak, nem is „kezdetlegesebb” és nem is „fejlettebb”
annál… Ha ezek a molekuláris bizonyítékok egy évszázaddal ezelőtt léteztek
volna… az emberek soha nem azonosultak volna a szervi evolúció
gondolatával.164

A „törzsfa” bukása
Az 1990-es években az előlények genetikai kódjával kapcsolatos kutatások még
inkább megerősítették, hogy az evolúció elmélete ezen a téren zátonyra futott.
Ezekben a kutatásokban a korábbi, csakis fehérjeszekvenciákon végzett vizsgála-
tok helyett, a „riboszomális RNS”-ek (rRNS) szekvenciáit vetették egybe, és en-
nek alapján kívántak egy „evolúciós törzsfát” megrajzolni. Ám az evolucionisták
nagyot csalódtak az eredmények láttán. 
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A két francia biológus, Hervé Philippe és Patrick Forterre így írnak egy 1999-
es cikkükben: „a szekvenciák (DNS-szekvenciák) vizsgálata során kiderült, hogy
nagyon sok fehérje fejlődése egymásnak és ugyanakkor az rRNS-ágrajznak is
ellentmond.”165

Nemcsak az RNS-eket, hanem az élőlények génjeiben lévő DNS-kódokat is
összehasonlították, ám olyan eredményeket kaptak, amelyek ellentmondanak az
evolúciós elmélet által előterjesztett „törzsfának”. James Lake, Ravi Jain és Maria
Rivera biológusok, egy 1999-es cikkben ennek így adnak hangot:

A tudósok megkezdték az egyes organizmusok különféle génjeinek analizálá-
sát, és azt állapították meg, hogy a gének kapcsolódása megcáfolja az rRNS-
analízis alapján nyert evolúciós törzsfát.166

Végeredményként megállapíthatjuk, hogy sem a fehérje, sem az rRNS, sem
pedig a géneken folytatott összehasonlító vizsgálatok nem igazolták az evolúciós
elmélet feltételezéseit.

Az idáig előállított számos önálló proteinszármazékból egyetlen átfogó szerves
származék sem bukkant elő. A filogenetikai (származástani) következetlenségek
az univerzális fa (evolúciós törzsfa) minden pontján fellelhetőek; a gyökerétől a
fő ágakig, és magukon az osztályokon belül is, amelyek a főbb csoportosításokat
hivatottak szemléltetni.167

A molekuláris összehasonlító vizsgálatok nem támasztják alá az evolúció el-
méletét, ellenkezőleg, cáfolják azt. Ezt egy 1999-es Science-cikk is elismeri. A cí-
me: „Is It Time to Uproot the Tree of Life?” („Ideje, hogy gyökerestől kitépjük a
törzsfát?”). A cikk, amely alatt Elizabeth Pennisi neve olvasható, arról tudósít,
hogy a darwinista biológusok genetikai vizsgálatai és összehasonlításai, melyek az
„evolúció fájára” kívántak rávilágítani, éppen ellenkező eredményekre jutottak, és
leszögezi, hogy „az új adatok elsötétítették az evolúciós képet”: 

Egy évvel ezelőtt több, mint egy tucat biológus vizsgálta a mikroorganizmus-
ok újonnan listázott genomjait (kromoszóma), azt remélve, hogy ezek az infor-
mációk majd a korai idők történetével kapcsolatosan elfogadott ábrákat fogják
alátámasztani. Ám elámultak azon, amit láttak. Az akkori kromoszómák össze-
hasonlításával nemcsakhogy azt nem sikerült megvilágítani, hogyan is jöttek
létre az élők nagy csoportjai, hanem az addigi képet is még jobban összezavar-
ták. Jelenleg pedig a nyolc új szekvenciával együtt, a helyzet még inkább za-
varba ejtő…
A legtöbb biológus azt gondolta, hogy az élet eredetét az élővilág három alap-
vető szintjén találja majd meg… Éppen amikor a DNS-szekvenciák utat nyitot-
tak másfajta gének összevetésének, a kutatók tulajdonképpen azt várták, hogy
még több részletet tudnak majd hozzátoldani ehhez az ágrajzhoz. De ettől „iga-
zán semmi sem állhatott volna távolabb” – mondja Claire Fraser, a Rockville
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Maryland-i The Istitute for
Genomic Research elnöke. El-
lenkezőleg, a (genetikai) össze-
hasonlító vizsgálatok csak még
több különböző törzsfa-verziót
szültek, amelyek az rRNS-
ágrajzzal is és egymással is
szembenálltak.168

Ahogy fejlődik a molekuláris
biológia, a homológia fogalma is
egyre inkább a homályba vész. A
fehérje-, rRNS-, illetve génvizsgá-
latok egymástól nagyon távol álló-
nak mutatnak olyan élőlényeket,
amelyek az evolúciós elmélet sze-
rint egymás közeli rokonai. 1996-
ban 88 fehérjeszekvencia összeha-
sonlító vizsgálata eredményekép-
pen kiderült, hogy a nyulak köze-
lebb állnak a majmokhoz, mint a
rágcsálókhoz. 1998-ban 19 külön-
böző állatfaj 13 génjét vetették
egybe, mely szerint a tengeri sün a (semmiféle evolúciós rokonságot nem feltéte-
lező) gerinchúrosokhoz áll közel. 1998-ban 12 eltérő fehérje alapján végzett vizs-
gálat szerint a tehenek a ló helyett inkább a bálnához állnak közelebb.169

Ha az élőlényeket molekuláris szinten vesszük szemügyre, az evolúciós elmé-
let Homológiára vonatkozó feltételezései egyenként dőlnek meg. Az amerikai mo-
lekuláris biológus, Jonathan Wells így foglalja össze a 2000-es helyzetet: „A kü-
lönféle molekulákra épülő ágrajzok következetlensége, illetve a molekuláris ana-
lízisek eredményei alapján az a furcsa helyzet állt elő, hogy a jelenlegi molekulá-
ris evolúciós rokonság válságban van.”170

Ha pedig a „molekuláris filogenézis” válságban van, akkor az evolúciós elmé-
let is válságban van. (A filogenézis az élőlények közti „rokoni kapcsolatokat” je-
lenti, és ez az evolúciós elmélet legalapvetőbb feltételezése.)

Az evolúciós elméletnek nincsen embrionális alapja
Manapság számos evolucionista kiadványban tudományos tényként mutatják be a
„rekapituláció” elméletét, amit a tudományos szakirodalomból már rég eltávolí-
tottak. A rekapituláció kifejezés annak az elméletnek az összefoglalása, amit az

Ernst Haeckel a tudományos tények 
elferdítésétől sem riadt vissza
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evolucionista biológus Ernst Haeckel a 19. század vége felé vetett fel, miszerint:
„az egyedfejlődés a törzsfejlődés megismétlődése” (Ontogeny Recapitulates
Phylogeny). 

A Haeckel előterjesztette elmélet azt állította, hogy az élőlények embrionális
szakaszaikban ismételten azokon az evolúciós folyamatokon mennek keresztül,
amiken őseik. Például az emberi embrió az édesanya hasában először hal, majd
hüllő tulajdonságokat mutat és végül emberré alakul. 

Jóllehet a későbbi években kiderült, ez az elmélet csupán egy képzelet szül-
te forgatókönyv. Az emberi embrió „kopoltyúiról”, amelyekről azt állították,
hogy az első szakaszban jelennek meg, kiderült, hogy valójában az ember közép-
fülcsatorna-, (paratiroid-), illetve csecsemőmirigy-kezdeményét takarják. Az
embriónak arról a részéről pedig, amit a „tojássárgája zacskójához” hasonlítottak,
megtudtuk, hogy valójában egy olyan zacskó, amely vért állít elő a baba számára.
A Haeckel és követői által „faroknak” elnevezett rész pedig az ember csigolyája,
csak mivel előbb nő ki, mint a lábak, úgy néz ki, mintha egy „farok” lenne.  

Olyan tények ezek, amiket az egész tudományos világ ismer. Az evolucionis-
ták is elfogadják ezeket. A neodarwinizmus egyik megalapítója, George Gaylord
Simpson azt írja: „Haeckel tévesen mutatta be az evolúciós fejlődést. Ma már
biztosan tudjuk, hogy az élőlények embrionális fejlődése nem tükrözi a
múltjukat”.171

Az American Scientist egyik cikke pedig kijelenti: „A biogenetikai törvény (a
rekapituláció elmélete) immáron halott. Az 1950-es években ki is vették a tan-
könyvekből. Tudományos szempontból már a 20-as években a végét járta.”172

A dolog másik érdekes oldala az, hogy Ernst Haeckel egy hamisító, aki, csak
hogy megtámogassa az általa felvetett rekapitulációelméletet, az ábrahamisítástól
sem riadt vissza. Haeckel hamis rajzokat készített, hogy a halat az emberi emb-
rióhoz hasonlíthassa. Amikor pedig ez kiderült, mást nem tehetett, mint hogy az-
zal védekezett, a többi evolucionista is hasonló csalásokhoz folyamodott:  

Azok után, hogy beismerem, csaltam, megszégyenültnek és elítélendőnek
kellene tartanom magam. Én azonban azzal vigasztalom magam, hogy a bű-
nösségben osztozik velem több száz barátom, számos megbízható kutató és
neves biológus, akiknek legjobb biológiakönyveik, értekezéseik és magazin-
jaik legalább olyan csalásokat tartalmaznak, mint amilyen az enyém. Bi-
zonytalan információk, többé-kevésbé meghamisított, leegyszerűsített, újra-
rajzolt ábrák.173 

Valóban „sok olyan megbízható kutató és neves biológus” van, akinek a mun-
kája elfogult eredményekkel, torzításokkal, sőt, csalásokkal van tele. Hiszen az ő
céljuk az evolúciós elmélet védelmezése, holott egyetlen tudományos bizonyíték
sincsen, amely alátámasztaná ezt az elméletet. 



A tények, melyeket könyvünkben ezidáig megvizsgáltunk, azt mutatják,
hogy az evolúciós elméletnek semmiféle tudományos alapja nincsen, sőt,
az evolucionista felvetések nyilvánvalóan ütköznek a tudományos

felfedezésekkel. Vagyis nem a tudomány az, ami az elméletet fenntartja. Az
evolúciós elméletet egyes „tudósok” teljesen más okból védelmezik. 

Ez az ok a materialista filozófia.
A materialista filozófia a történelem egyik legrégibb gondolatrendszere,

amelynek alapvető jellemzője, hogy az anyagot kizárólagos létezőnek véli. E
gondolatmenet szerint az anyag öröktől fogva létezik és minden, ami létezik, anyag.
Ez a felfogás természetesen nem hagy helyet egy Teremtőben való hitnek. Ennek a
logikának megfelelően a materializmus, már a kezdetektől fogva, mindenfajta Isten-
hittel, illetve Isten által kinyilatkoztatott vallással szemben áll.

De vajon a materializmus helyénvaló-e? Egy filozófia helyességét vagy
helytelenségét úgy lehet megállapítani, ha az adott filozófia tudományos
feltevéseit tudományos úton vizsgáljuk meg. A 10. században például
előfordulhatott, hogy egy filozófus azzal a feltételezéssel álljon elő, a Hold
felszínén egy óriási áldott fa nőtt, és minden élőlény tulajdonképpen ennek a
hatalmas fának a termése. Akár egy érett gyümölcs, mindenki onnan pottyant a
Földre. És akadhatnak olyan emberek, akik ezt a filozófiát vonzónak találják. A
20. században azonban, amikor az emberek feljutottak a Holdra, ez a filozófia
már nem tarthatja magát. Hiszen tudományos úton, azaz megfigyelésekkel és
különféle kísérletekkel nyilvánvalóvá vált, van-e ott ilyen fa vagy nincs. 

A materialista feltevést is megvizsgálhatjuk tudományos módszerrel.
Utánajárhatunk, vajon öröktől fogva létezik-e az anyag, illetve képes volt-e egy
anyagon túli Teremtő nélkül megszervezni saját magát és az életet. Ha ennek
utánanézünk, azt látjuk, hogy a materializmus alapjában véve elbukott. Az
elmélet, mely szerint az anyag öröktől fogva létezik, a Big Bang (Nagy
Robbanás) teóriájával, mely az Univerzum semmiből való kialakulását
bizonyítja, összeomlott. Ami pedig azt a feltételezést illeti, hogy az anyag
önszerveződő és életet képes generálni, nos, ezt hívjuk „evolúciós elméletnek” és
mint már láthattuk, ez az elmélet is megdőlt.

Az evolúciós elmélet: 

materialista kényszerűség

13. fejezet



De ha valaki a materializmus mellett kötelezte el magát, és mindennél előbbre
tartja a materialista filozófiától való függését, akkor az nem így viselkedik. Ha
pedig „elsősorban materialista s csak aztán tudós”, nem hagyja cserben a ma-
terializmust csak azért, mert azt látja, hogy a tudomány megcáfolta az evolúciót.
Ellenkezőleg, történjék bármi, valamilyen módon megkísérli támogatni és fenn-
tartani a materializmust. Ezt figyelhetjük meg ma az evoluciós elméletet védelme-
ző tudósokon. 

Érdekes, hogy ezt időnként maguk is bevallják. A Harward Egyeten híres ge-
netikusa, a szókimondó evolucionista Richard Lewontin így fejezi ki, hogy ő „el-
sősorban materialista, s csak aztán tudós”:

Mi hiszünk a materializmusban. „A priori” (magától értetődő, igaznak fel-
tételezett) hit ez. Nem a tudományos módszerek és szabályok kényszerítenek
minket arra, hogy a világnak materialista magyarázattal szolgáljunk. Ellenkező-
leg, a materializmushoz való „a priori” kötődésünk miatt folyamodunk olyan ku-
tatási módszerekhez és fogalmakhoz, amelyek materialista magyarázatot adnak
a világra. Mivel a materializmus az abszolút igazság, nem hagyhatjuk, hogy
napvilágra kerüljön olyan magyarázat, amely Isten létét fedné fel. 174

Az „a priori” jelző, amit Lewontin használ, nagyon fontos. Ez a filozófiai ter-
minus olyan előfeltételezést takar, amelyet semmiféle kísérleti tudomány nem tá-
maszt alá. Ha nincsen tudásunk arról, hogy valami helyes-e, de feltételezzük, hogy
helyes és elfogadjuk, az „a priori” tétel. Ahogyan az evolucionista Lewontin
egyértelműen kifejezte, a materializmus is „a priori” az evolucionisták számára és
megpróbálják ennek megfeleltetni a tudományt. Mivel a materializmus kénytelen
kategorikusan tagadni egy Teremtő létét, az egyetlen alternatíva, ami marad szá-
mukra az, hogy az evolúciós elméletbe kapaszkodnak. Bármennyire cáfolják is a
tudományos adatok az evolúciót, az említett tudósok továbbra is „a priori igaznak”
fogják tartani.  

Ez az elfogultság olyan tudománytalan és a józan ésszel is ütköző hiedelem-
hez vezet, mint az evolucionisták abbéli hite, hogy „a tudatlan anyag önszerve-
ződő”. A New York-i Egyetem kémiaprofesszora és DNS-szakértője, Robert
Shapiro ekképpen fejti ki az evolucionisták hitét és az annak alapját képező ma-
terialista dogmát:  

Nekünk egy olyan egyszerű vegyi anyagok keverékéből álló evolúciós kezdet-
re van szükségünk, amely az első hatékony replikátorhoz (vagyis a DNS vagy
az RNS kialakulásához) vezet. Ezt a kezdetet „kémiai evolúciónak„ vagy „az
anyag önszerveződésének” nevezik, ám soha nem írták le részletesen, hogy
milyen ez és nem tudták bebizonyítani a létezését. Csak azért hisznek egy
ilyen kezdet meglétében, hogy továbbra is kötődhessenek a dialektikus
materializmushoz.175
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Az ismert biológus Hubert Yockey ugyanezt az tényt így magyarázza:
A dialektikus materializmus kizárólagos és átfogó tanításaiban való hit
nagyon fontos szerepet játszik az élet eredetének forgatókönyvét illetően,
annak ellenére, hogy nem áll rendelkezésre semmiféle bizonyíték arra, hogy az
élet magától jött volna létre, sőt inkább ellentmondanak az érvek ennek, a
materialisták kitartanak elképzelésük mellett. 176

Világszerte ez a materialista dogma az alapja az evolúciós propagandának. Az,
hogy a nyugati vezető médiaszervekben, valamint a neves és „jelentős”
tudományos lapokban lépten-nyomon evolucionista propagandába ütközünk,
ezeknek az ideológiai és filozófiai előírásoknak az egyik következménye. Az
evolúció ideológiai szempontból elengedhetetlen, ezért a tudomány standardjait
meghatározó materialista körök vitathatatlan tabu témává tették.
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A DARWINIZMUS ÉS A MATERIALIZMUS

Annak ellenére, hogy Darwin elméletét a tudomány megcáfolta, még mindig ki-
tartóan védelmezik. Ennek egyetlen oka az elmélet materializmussal való
megbonthatatlan kapcsolata. Darwin a materialista filozófiát a természettu-

dományokra alkalmazta. Akik azonosultak ezzel a filozófiával, elsősorban a marxis-
ták, történjék bármi, tovább védelmezik Darwin tanait. 

Korunkban az evolúciós elméletet pártolók egyik leghíresebbike Douglas Futuyma
biológus, aki a következő sorokkal beismeri, valójában miért fontos az evolúciós elmé-
let: „Marx materialista teóriája, amely megmagyarázza az emberiség történetét és
Darwin evolúciós elmélete együtt hatalmas lépést jelentett a materializmus talaján”.1

Az ugyancsak nagyon híres evolucionista paleontológus, Stephen J. Gould azt
mondja:  „Darwin a természet tanulmányozása közben roppant következetes mate-
rialista filozófiát követett”. 2 Leonyid Trockij, aki Leninnel együtt az orosz kommunis-
ta rezsim két nagy építőjének egyike, így kommentál:  „Darwin felfedezése az egész
szerves anyagot illetően a dialektika (dialektikus materializmus) legnagyobb győzel-
me lett.”3 A tudomány azonban megmutatta, hogy a darwinizmus nem győzelmet ho-
zott a materializmusnak, hanem teljes bukást.

1 Douglas Futuyma, Evolutionary Biology,2.b., Sunderland, MA: Sinauer, 1986, 3.o.
2 Alan Woods, Ted Grant,  „Marxism and Darwinizm”, Reason in Revolt: Marxism and
Modern Science, London, 1993
3 Alan Woods, Ted Grant: London, 1993
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Amaterializmus, mely az evolúciós elmé-
let filozófiai alapját szolgáltatja, a 19.
században olyan feltételezésekbe bo-

csátkozott, melyek szerint az Univerzum örök-
től fogva létezik, vagyis nem teremtett, és az
egész élővilág megmagyarázható az anyagban
végbemenő reakciókkal. A 20. századi tudomá-
nyos felfedezések azonban teljes mértékben
hatálytalanították ezeket a feltételezéseket.

Az Univerzum öröktől való létének gondola-
tát a Big Bang teóriája döntötte meg, amely ki-
jelenti, hogy a Világegyetem 15 milliárd évvel
ezelőtt egy hatalmas robbanás következtében
keletkezett. A Big Bang bebizonyította, hogy az
Univerzum minden anyaga a „semmiből lett”,
vagyis teremtetett. A materializmus vezető vé-
delmezőinek egyike, az ateista filozófus
Anthony Flew ebben a kérdésben bevallja:

„Azt mondják, jó az ember lelkének, ha val-
lomást tesz. Én is bevallok valamit: a Big Bang
modell egy ateista szemszögéből nézve megle-
hetősen zavaró. Mert a tudomány egy olyan ál-
lítást bizonyított be, amit vallásos források rég-
óta védelmeznek: azt, hogy a Világegyetemnek
volt kezdete.” 1

A Big Bang azt is megmutatta, hogy az Uni-
verzum minden szintje ellenőrzött teremtéssel
jött létre. Mert a Big Bang következtében olyan
rendszer született, amilyen egy felügyelet nél-
küli robbanás során nem alakulhat ki. A híres fi-
zikus Paul Davies azt mondja erről az igen érde-
kes helyzetről:

„Nagyon nehéz nem elfogadni, hogy az
Univerzum jelenlegi szerkezetét, mely nagyon
kis mértékű változásokra is érzékeny, nem egy
igen figyelmes tudat hozta létre... A természet
legalapvetőbb egyensúlyi állapotaiban fellelhe-
tő meghatározott számú finom egyensúly meg-
lehetősen nyomatékos bizonyíték egy kozmi-
kus tervezettség létének elfogadására.” 2

Ugyanezzel a ténnyel szemben az amerikai
csillagászprofesszor George Greenstein kije-
lenti:

„A bizonyítékokat vizsgálva egy fontos
igazsággal kerülünk szembe. (Az Univerzum
létrejöttében) egy természetfeletti értelem –
vagy Értelem – kellett, hogy közreműködjön.” 3

A tudomány a materializmusnak azt a felté-
telezését is megcáfolta, hogy a „az élővilág az
anyagban végbemenő reakciókkal megmagya-
rázható”. Főként az egyes élőlényeket megha-
tározó genetikai információ eredete nem ma-
gyarázható meg semmiképpen anyagi ténye-
zőkkel. Az evolúciós elmélet vezető védelmező-
inek egyike, George C. Williams, egy 1995-ös
írásában beismeri ezt az igazságot:

Az evolucionista biológusok ezidáig nem
vették észre, hogy két különböző területen
munkálkodnak. Ez a két terület az anyag és az
információ... A gének többek puszta anyagi do-
lognál, a gének egy-egy információs csomag...
Ez azt mutatja, hogy az információ és az anyag
a lét két különböző területe, és ennek a két kü-
lönböző területnek az eredetét is külön-külön
kell vizsgálni. 4

Ez azt bizonyítja, hogy létezik egy anyagon
túli Értelem, amely a genetikai információt létre-
hozza. Hiszen az anyag önmagában képtelen in-
formációteremtésre. A német Föderális Fizika
és Technológia Intézetének vezető professzora
dr. Werner Gitt ezt így magyarázza:

„Minden megfigyelés azt mutatja, hogy az
információ létrejöttéhez szükség van egy olyan
értelemre, amely használja szabad akaratát, íté-
letét és teremtő képességét... Nincs semmilyen
természeti törvény, fizikai folyamat vagy anyagi
esemény, amely lehetővé tenné, hogy az anyag
hozza létre az információt.” 5

Mindezek a tudományos tények azt mutat-
ják, hogy az Univerzumot és az élővilágot egy
végtelen erő és tudás birtokosa, egy Teremtő
vagyis Isten hozta létre. A materializmus pedig
a század neves gondolkodójának, Arthur
Koestlernek a kifejezésével élve  „nem állíthatja
többé, hogy tudományos filozófia”. 6

1 Henry Margenau, Roy A. Vargesse, Cosmos, Bios, Theos. La
Salle IL: Open Court Publishing, 1992, 241.o.
2 Paul Davies, God and the New Physics, New York: Simon &
Schuster, 189.o.
3 George Greenstein, The Symbiotic Universe, New York: William
Morrow, 1998, 27.o.
4 George C. Williams, The Third Culture: Beyond the Scientific
Revolution, New York: Simon & Schuster, 1995, 42-43.o.
5 Werner Gitt, In the Beginning Was Information, CLV, Bielefeld,
Germany, 107. 141. o.
6 Arthur Koestler, Janus: A Summing Up, New York: Vintage
Books, 1978, 250.o.
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Sok tudós, saját karrierjének folytonossága érdekében, ezt az erőltetett
elméletet védelmezi, vagy legalábbis nem szól ellene semmit. Ahhoz, hogy egy
nyugati országban egy akadémikusból „professzor” legyen, muszáj minden évben
bizonyos tudományos lapokban publikálnia. A szóban forgó, biológiatu-
dománnyal foglalkozó lapok mindegyikét az evolucionisták tartják ellenőrzésük
alatt, akik viszont nem járulnak hozzá, hogy bármilyen evolúcióellenes írás
napvilágot lásson. Ebből kifolyólag minden biológus ezen uralkodó nézetnek
megfelelően kénytelen munkálkodni. Hiszen ők is részesei a fennálló materialista
rendszernek, amely ideológiailag szükségesnek tartja az evolúciót. Ezért vakon
védelmezik mindazt a „lehetetlen véletlent”, amit könyvünkben vizsgáltunk.  

Materialisták vallomásai
A neves evolucionista, a német biológus Hoďmar Von Dithfurt sorai remekül
kifejezik a materialista felfogást, mely mellőzi a gondolkodást. Dithfurt az
élővilág rendkívül összetett felépítését látva, arra a kérdésre, hogy kialakulhat-e az
élővilág véletlenek folytán, azt válaszolja:

Valóban lehetséges, hogy kizárólag véletlenek folytán ilyen összhang szülessen?
Az egész biológiai evolúciónak ez az elsőszámú kérdése... Aki a modern
természettudományokat pártolja, annak nincs is más választása, mint „igennel”
felelni erre a kérdésre. Hiszen azt tűzte ki céljául, hogy közvetlenül a természeti
törvényekre támaszkodva, érthetően magyarázza meg a természeti eseményeket,
figyelmen kívül hagyva egy természetfeletti erő beavatkozását. 177

Ahogy azt Dithfurt is elmondja, a materialista tudományos felfogás alapelve az,
hogy az életet egy „természetfeletti erő beavatkozása” nélkül, vagyis a teremtés
megtagadásával magyarázza meg. Ha valaki ezt az elvet már egyszer vonzónak
találta, a legképtelenebb feltevéseket is könnyen el tudja fogadni. Erre a dogmatikus
ideológiára szinte minden evolucionista munkában találunk példát. Törökországban
a vezető evolucionisták egyike Ali Demirsoy professzor. Mint az előző oldalakon
már kifejtettük, Demirsoy szerint az élethez nélkülözhetetlen egyik alapfehérje, a
citokróm-C véletlen kialakulására körülbelül olyan kevés az esély, mint hogy „egy
majom írógépen elütés nélkül megírja az emberiség történetét. ”178

Nincs kétség, a véletlen evolúció lehetőségét elfogadni annyi, mint megsérteni
a józan ész és a logika alapelveit. Ha az ember egy darab papíron egyetlen leírt
betűt lát, biztos abban, hogy azt a betűt valaki tudatosan írta oda. Ha az emberiség
történetét elbeszélő könyv akad a kezünkbe, még inkább biztosak lehetünk abban,
hogy ez egy író tollából született. Aki nem gyengeelméjű, az nem fogja azt állítani,
hogy ennek a hatalmas könyvnek a betűi „véletlenül” kerültek egymás mellé.

Felettébb érdekes azonban, hogy az „evolucionista tudós”, dr. Ali Demirsoy
professzor éppen ezt ismerte el: 
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Annak valószínűsége, hogy egyetlen citokróm-C szekvencia létrejöjjön a véletlen
folytán, szinte a nullával egyenlő. Vagyis azt mondhatjuk, hogy ha az élő
szervezethez egy bizonyos szekvencia szükséges, annak esélye, hogy ez
véletlenszerűen jöjjön létre, kevesebb, mint egyetlen alkalom az egész
Univerzumra nézve. Vagy pedig létrejöttéért olyan természetfeletti erők
felelnek, amelyeket soha nem fogunk tudni meghatározni. Ez utóbbit elismerni
nem felel meg a tudományos céloknak, ezért az első feltételezést kell elfogadni
és átgondolni. 179

Demirsoy inkább a lehetlent választja, minthogy elfogadja „természetfeletti
erők” létét, vagyis Isten teremtését. Nyilvánvaló, hogy ennek a hozzáállásnak
semmi köze sincsen a tudományhoz. Demirsoy egy másik kérdést, a sejtben levő
mitokondriumok eredetét illetően elfogadja a véletlen magyarázatát, holott az
„meglehetősen ellentmond a tudományos felfogásnak”: 

A kérdés legkényesebb pontja az, hogyan tesznek szert a mitokondriumok erre
a tulajdonságra. Hiszen ahhoz is felfoghatatlanul sok véletlennek kell
összejátszania, hogy egyetlen egyedben megjelenjen ez a tulajdonság... A
légzésért felelős, minden szinten más-más katalizátorként működő enzimek
alkotják a mechanizmus alapját. Ezt az enzimsort vagy egészében tartalmazza
egy sejt vagy sem. Annak nincsen értelme, hogy néhányukat tartalmazza
csupán. Hiszen ha bármelyik enzim hiányzik, akkor nincsen semmi értelme az
egésznek. Itt azzal együtt, hogy ez meglehetősen ellenkezik a tudományos
gondolkodással, ha tetszik, ha nem, el kell fogadnunk, hogy az egész
légzőrendszer összes enzimje egyszerre van jelen a sejt belsejében, méghozzá
hiánytalanul, még mielőtt reakcióba lépne az oxigénnel. Ezzel mintegy
kiküszöbölve még dogmatikusabb magyarázatokat és spekulációkat. 180

Mindezekből a sorokból nyilvánvaló, hogy az evolúció nem egy olyan elmélet,
ami a tudományos kutatások eredményeként született. Ellenkezőleg, ezt az
elméletet a materialista filozófia igényeihez szabták, majd tabutémává vált, amit
megpróbálnak elfogadtatni az emberekkel annak ellenére, hogy nem takar
tudományos tényeket. Úgyszintén az evolucionisták írásaiból tudjuk, mindezen
erőfeszítéseknek „célja” van: az emberek tagadják meg, hogy az élet egy
Teremtőtől származik.

Az evolucionisták ezt a célt „tudományos célnak” hívják. Pedig amiről
beszélnek az nem tudomány, hanem materialista filozófia. A materializmus
kategorikusan elutasítja az anyagon túli (vagy „természetfeletti”) létezését. A
tudomány viszont nem köteles egy ilyen dogmával azonosulni. A tudomány azért
felelős, hogy kutassa a természetet és eredményeket mutasson fel kutatásairól. Ha
pedig az eredményekből az derül ki, hogy a természetet valaki megteremtette,
akkor a tudománynak ezt kell elfogadnia. 
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Ahogyan eddigi vizsgálódásunkból kiderült, a világon az emberek többsé-
ge azt hiszi, hogy az evolúció egy tudományos tény. Ennek a tévedésnek
a legnagyobb oka a média szisztematikus befolyásában és proragandájá-

ban keresendő. Ezért muszáj kitérnünk erre a befolyásra, illetve ezeknek a propa-
gandáknak a jellemzőire is.

Ha manapság jól megfigyeljük a nyugati médiát, igen gyakran hallhatunk híre-
ket az evolúciós elméletről. A hatalmas médiaintézmények, a neves és „tisztelet-
reméltó” folyóiratok rendszeresen napirendre tűzik ezt az elméletet. Ha pedig a
stílusukat nézzük, az a benyomásunk támad, hogy a teória egy olyan bizonyított
tény, amely nem hagy helyet a vitának.

Egy egyszerű ember pedig, aki olvassa ezeket a híreket, természetesen azt
gondolja, hogy az evolúciós elmélet olyan biztos tény, mint bármelyik matema-
tikai törvény. Ezen médiaóriások híreit a különböző országok nagyobb magazin-
jai is átadják a társadalomnak. Stílusuk ismerős: „A Time szerint igen fontos le-
letre bukkantak, amely kitölti az evolúciós láncban lévő űrt”, vagy  „a Nature hí-
rei szerint a tudósok fényt derítettek az evolúciós elmélet utolsó nyitva hagyott
kérdéseire”. Ilyen és ehhez hasonló mondatok hatalmas betűkkel. Jóllehet köz-
ben szó sincs semmiféle bizonyítékról, még hogy „az evolúciós lánc utolsó hi-
ányzó szemét” fedezték volna fel. Minden, amivel bizonyítékként előhozakod-
nak, hamis.

Ha a médián kívül a tudományos forrásokat, enciklopédiákat, biológiakönyve-
ket nézzük, ugyanaz  a kép tárul elénk. A média materialista erőközpontú ellenőr-
zés alatt áll, illetve az akadémikus források teljességgel evolucionista beállítottsá-
gúak és ezt sugallják az emberek felé is. Teszik ezt olyan hatásosan, hogy idővel
az evolúciós elméletet tabu témává változtatták: az evolúció megtagadását úgy
tüntetik fel, mintha az ember szembeszállna a tudománnyal, és figyelmen kívül
hagyná a konkrét tényeket. Ezért, főként 1950-től napjainkig, annak ellenére, hogy
az evolúciós elméletnek sok hiányossága is nyilvánosságra került, és hogy ezt az
evolucionista tudósok is beismerték, még ma is – akár helyi, akár külföldi – tudo-
mányos körökben és sajtótermékekben szinte lehetetlen olyan gondolatra bukkan-
ni, amely bírálná az evolúciót.

Az evolúciós elmélet élettere: 

a média

14. fejezet



A korábban evolucionista Douglas Dewar, aki az indiai madárfajokról
végzett részletes kutatásai eredményeként arra jutott, hogy a fajok nem vál-
tozhatnak, így hangsúlyozza az evolúciós elmélet és a média közti szoros
kapcsolatot:

Csak igen kevés ember értette meg annak jelentőségét, hogy az evolucionis-
ták megszerezték a sajtó feletti befolyást. Manapság nagyon ritka az a ma-
gazin, amely egy evolúciós elméletet elutasító cikket leközöl. Sőt, sok vallási
lap is modernisták kezében van, akik azt vallják, hogy az ember az állattól
származik… Általánosságban minden újság író-szerkesztője bizonyított
tényként ismeri az evolúciót és mindenkit, aki elutasítja ezt a feltételezést, tu-
datlansággal és őrültséggel vádol. Szinte egyetlen, evolucionista kézben lévő
magazin sem hajlandó olyan írást közölni, amely a legkisebb mértékben is ár-
nyékot vet az evolúció fogalmára... A kiadók nem adnak ki olyan könyvet,
amely az aktuális érvényű elmélettel ellenkezve támadási felületet biztosíthat-
na vagy amelyre nincsen igény. Sőt, ha a nyomtatás költségei a szerzőre hárul-
nak, akkor is azt hiszik, hogy ez a kiadó számára tekintélyvesztés. Így aztán a
nép egyetlen nézőpontból ismeri meg a kérdést. Egy hétköznapi ember az
evolúciós elméletet olyan bizonyított tényként könyveli el magában, akár a
gravitáció törvényét. 181

Nyugaton a biológiai és természeti kérdésekben leginkább „szaktekintélyként”
elismert kiadványok, mint a Scientific American, a Nature, a Focus, a Dis-
cover, a Science, vagy a National Geographic az evolúciós elméletet egyfajta
hivatalos ideológiaként minősítik és megpróbálják ezt bizonyított tényként el-
fogadtatni.

Törökországban ezt a küldetést elsőként olyan „tudományos” kiadványok
képviselik, mint a Bilim Teknik vagy a Focus, de minden közismert sajtóor-
gánum is ugyanúgy egyetért vele. Ezek tudatosan propagálják az evolúciós
elméletet.

A média, amellett, hogy evolucionista híreket és magyarázatokat közöl az új-
ságokban, „kulturális szolgáltatása” során is ezt a fontos küldetést igyekszik telje-
síteni. Ha megnézzük azoknak a kiadóknak a könyveit, amelyek az ő tulajdonukat
képezi, sok esetben nyílt evolúciós propagandát, illetve ezzel párhuzamos vallás-
ellenességet figyelhetünk meg. 

A török Milliyet Kiadó például 1996-ban megjelentetett egy könyvet
Darwin: kezdők részére címmel, amely tele van Darwin dicsőítésével és val-
lásellenes gyalázkodásokkal. A könyv megkísérli meggyőzni a fiatalokat ar-
ról, hogy az evolúció elmélete bizonyított tény, azokat pedig, akik szembe-
szállnak ezzel az elmélettel, tudatlannak és korlátoltnak bélyegzi. Íme néhány
sor a könyvből:

AZ EVOLÚCIÓS CSALÁS164



Charles Darwinnak 30 évesen sikerült magyarázatot találnia a fajok fejlődé-
sére. Egyesítve a véletlen, illetve az élethez szükséges küzdelem teóriáját, a fa-
jok fejlődésében figyelmen kívül hagyta Isten szerepét… Annak ellenére, hogy
1859-ben még mindig kétséges volt ennek az elméletnek a működése, sokan
egyetértettek vele. Természetesen olyanok is voltak, akik ellenezték. Akik tudo-
mányos szempontból tudatlanok voltak, azok képtelenek voltak megérteni a
könyvet... Más vallásos emberek megelégedtek azzal, hogy azt pletykálták,
Darwin Európa legveszélyesebb embere. Az ellenzők nem csak oktalan valláso-
sok voltak. Általánosságban, a teremtésben hívő tudósok sem tudták elfogadni
ezt a nézetet. 
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Az evolúciós propa-
gandában élen járó
neves nyugati tudo-
mányos lapok, illet-
ve azok más nyelvű
megfelelői fontos
szerepet játszanak
abban, hogy az em-
berek azonosulja-
nak az evolúciós el-
mélettel

EVOLÚCIÓS PROPAGANDA



A helyi média evolucionistái többnyire legalább olyan tudatlanok, mint
amennyire a vallás ellenségei. Az evolúcióról, amelyet kitartóan propagál-
nak, szinte semmit sem tudnak. Így aztán időnként előfordul, hogy meglehe-
tősen nevetséges helyzetbe kerülnek. Jól példázza ezt az 1985. március 28-i
Cumhuriyetben közölt cikk, a következő címmel: „Dincserler a 25 ezer éves
maradványokat is elutasítja”. Az evolúciót legelvakultabban védelmezők
egyike, a Cumhuriyet Gazetesi cikkében így ír: „A jávai előembernek, pe-
kingi, piltdowni, illetve nebraskai embernek nevezett fosszíliák, amelyeket az
Oktatási Minisztérium tudományos csalásnak minősített, a modern antropo-
lógián belül az ember evolúciójával kapcsolatos legjelentősebb bizonyítékai-
nak számítanak.”

Jóllehet, az előző oldalakon már megvizsgáltuk, hogy ezekből a fosszíliákból
kettő, nevezetesen a piltdowni és a nebraskai ember csalás, és ezt az evolucionis-
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A BÁLNA MESÉJE

Érdekes példája a média evolúciós meséinek az egész világon

elismert tudományos lap, a National Geographic története „a

bálna evolúciójáról”:

A bálnák kialakulása 60 millió évvel ezelőtt kezdődött, amikor

négylábú, szőrös testű emlősök élelmet keresve a tengernek vet-

ték az irányt. Ahogy telt-múlt az idő, szép lassan átalakultak. Hát-

só lábaikat elvesztették, mellső lábaik uszonyokká alakultak, a

szőrök helyét pedig vastag, puha, szivacsszerű bálnabőr vette át.

Orrlyukaik a fejük tetejére kerültek. A farok tovább fejlődött, kiala-

kult belőle a bálna farokuszonya, a teste pedig fokozatosan meg-

nőtt a vízben.1

Mint ahogyan semmilyen tudományos alapja nincsen a fent elmon-

dottaknak, úgy a természet törvényeivel is ellenkezik. Ez a National

Geographic hasábjain megjelent történet azért fontos, hogy lássuk, va-

lójában micsoda badarságokat védelmeznek a legkomolyabbnak vélt

evolúciós kiadványok.

1 Victor B. Scheffer, „Exploring the Lives of Whales”, National Geographic, 50. kötet,

1976. december, 752.o.



ták is elismerik. Az 1950-es években kiderült, hogy a piltdowni embernek neve-
zett maradvány egy emberi koponya, illetve egy majom állkapcsának összeillesz-
tésével készült. A Cumhuriyet azonban mit sem tud a hírről, amiről már 30 évvel
korábban napvilágot látott az igazság!

Szépen tálalt hazugságok
Az evolucionisták jól kihasználják azt az előnyt, amit a média „agymosó” prog-
ramja biztosít számukra. Sokakkal már annyira elhitették az evolúció létezését,
hogy az evolucionisták most már bármit írnak, az embereknek nem jut eszükbe
megkérdezni „hogyan?” vagy „miért?”. Így aztán az evolucionisták, miután egy
kicsit kipofozták és feldíszítették hazugságaikat, tudományos tényként tudják őket
bemutatni.

A „vízből szárazföldre való átmenetet” például, amely az egyik legnagyobb
kérdőjel, még a „legtudományosabb” evolucionista könyvek is olyan mesesze-
rű egyszerűséggel írják le, amit csak a kisgyermekek hisznek el. Az evolúció
szerint az élet a vízben vette kezdetét, és az első kifejlett állatok a halak voltak.
Az elmélet szerint hogy hogy nem, ezek a halak egy napon elkezdték a part fe-
lé vetni magukat! (Ennek okaként többnyire a szárazságot hozzák föl.) Úgy-
szintén az elméletnek megfelelően, a halaknak, melyek úgy döntöttek, hogy a
szárazföldön fognak élni, az uszonyuk helyett lábuk, a kopoltyújuk helyett pe-
dig tüdejük nőtt! 

A legtöbb evolucionista könyv ennek az óriási állításnak a „hogyan”-ját
egyáltalán nem firtatja. A  „legtudományosabb” forrásokban egy ilyen mon-
dattal próbálják meg lezárni a témát: „és megtörtént az átmenet a vízből a szá-
razföldre.”

Vajon ez az „átmenet” hogyan valósult meg? Tudjuk, hogy egy hal, ha kikerül
a vízből, nem él tovább egy-két percnél. Az evolucionisták állítása szerint száraz-
ság volt és a halak kényszerűségből vették az irányt a szárazföld felé. Ha ezt az ál-
lítást el is fogadjuk, mi történhet a halakkal?  A válasz egyértelmű: a vízből kike-
rülve a halak mindegyike egy-két percen belül egyenként elpusztul. Tartson ez a
folyamat akár tízmillió esztendeig, a válasz ugyanaz: a halak mindegyike egyen-
ként elpusztul. Hiszen egy olyan összetett szerv, mint a tüdő, nem alakul ki egy
hirtelen „véletlen”, vagyis mutáció folytán. Egy félig kifejlett tüdő pedig semmi-
re sem jó.

Pedig pontosan ez az, amit az evolucionisták állítanak. „Átmenet a vízből a
szárazföldre”, „felemelkedés a szárazföldről a levegőbe” és még sokmillió
„ugrás”-nak nevezett ésszerűtlen magyarázat. Arra pedig, hogy olyan rendkívül
bonyolult felépítésű szervek, mint a szem vagy a fül, hogyan alakulhattak ki, az
evolucionisták jobbnak látják ki sem térni. 
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Az utca emberét azonban könnyű a „tudományos” csomagolással megtévesz-
teni: rajzolunk egy fantáziaszülte állatot, amint éppen a vízből a szárazföldre lép,
és kitalálunk valami latin nevet szárazföldi „unokájának”, illetve a kettő közötti
„átmeneti formának” (mely egyébként is egy képzeletbeli lény). Aztán írunk va-
lami hangzatos hazugságot: „az Eusthenopteron hosszú evolúciós folyamat során
előbb Rhipitistian Crossopterygianná majd Ichthyostegává alakult.” Ezt a „fenn-
költ” mondatot aztán egy vastagkeretes szemüvegű, fehérköpenyes „tudós” szá-
jába adjuk és máris rengeteg embert megnyertünk. Hiszen a média, amely egyik
legnagyobb feladatának tekinti az evolúciós elmélet elterjesztését az emberek kö-
zött, másnap a világ minden pontján felettébb izgatottan tudósít e hatalmas felfe-
dezésről...
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Az evolúció csalás

15. fejezet

További számos tudományos tény létezik még, amely cáfolja az evolúció
elméletét. De annyiból is, amennyit ennek a könyvnek a hasábjain
vizsgáltunk, nagyon egyértelmű eredményre jutottunk: az evolúciós

elmélet olyan tudományos álarc mögé rejtett csalás, amelyet csakis a materialista
filozófia fenntartása végett védelmeznek. Egy csalás, amelynek a tudomány
helyett inkább az agymosáshoz, a propagandához és a szélhámossághoz van
köze...

Az evolúciós elmélet az első lépésben megbukott
Az evolúciós elmélet olyan teória, amely már az alapjainál elbukott. Az
evolucionisták ugyanis az élet számára szükséges egyetlen fehérje létrejöttét sem
tudják megmagyarázni. A valószínűség-számítások, a fizikai és kémiai formulák
szerint lehetetlen, hogy az élet véletlenek során alakult volna ki.

Ha egyetlen fehérje sem jön létre véletlenül, Ön szerint elfogadható és ésszerű
állítás az, hogy fehérjék milliói valahogyan összerendeződve létrehozzanak egy
élő sejtet, majd többtrilliárd ilyen sejt, szintén csak úgy találomra csoportosul és
létrehozza az élő szervezetet? És az vajon ésszerű állítás, hogy ezekből aztán
kialakulnak a halak, majd a halak szárazföldre kerülésével a hüllők, a madarak és
az emlősök, míg végül létrejön a Föld többmillió különböző faja? 

Még ha Ön szerint ez lehetetlen is, az evolucionisták valóban hisznek ebben a
mesében.

Nincsen semmi bizonyítékuk, melyek alátámasztanák ezeket a történeteket.
Nem találtak sem félig hal, félig hüllő, sem félig hüllő, félig madár köztes
formákat. Továbbá rendkívül fejlett laboratóriumaikban, az általuk ősi világnak
nevezett közegben képződő egyetlen fehérje, sőt, a fehérjét alkotó egyetlen
aminosav-molekula kialakulását sem tudták bebizonyítani. Éppen
ellenkezőleg, az evolucionisták minden igyekezetüket latba vetve saját maguk
bizonyították be, hogy ilyen folyamat, mint evolúció, soha nem létezett és nem
is fog létezni.

Jelen helyzetben az evolucionista tudósoknak egyetlen vigaszuk marad:
remélik, hogy idővel a tudomány megoldja majd ezt a kilátástalan állapotot.



Jóllehet a tudomány évmilliók múltán sem fog igazolni egy teljességgel
ésszerűtlen és alaptalan állítást. Ellenkezőleg, a tudomány fejlődésével még
inkább nyilvánvaló lesz, hogy az evolucionisták állítása valótlan. 

Így történt ez mind a mai napig: például amikor felfedezték az élő sejt
felépítésbeli és működésbeli elemeit, sokkal egyértelműbbé vált, hogy a sejt nem
olyan egyszerű felépítésű, hogy csak úgy véletlenül létrejöjjön, mint ahogyan azt
a Darwin korabeli kezdetleges tudomány hitte. 

S ha a helyzet ilyen egyértelmű, igencsak megszégyenülhet az, aki tagadva a
teremtés igazságát, az élet eredetét teljességgel értelmetlen véletlenekre alapozza
és ezt a nézetet védelmezi. Az evolúciós elmélet valódi arca minden egyes nappal
még inkább a felszínre kerül. Az emberek látják a tényeket és nem kell hozzá sok,
mindössze néhány év, hogy az evolúció elvakult védelmezői igencsak
szégyenben maradjanak, olyannyira, hogy ne merjenek többé az emberek szeme
elé kerülni.

Az evolúció zsákutcája: a lélek
A Földön számos, egymáshoz hasonló faj él. Például akadhatnak olyan fajok,
amelyek hasonlítanak a lóhoz vagy a macskához. A rovarok többsége is látszólag
hasonló. Mégsem keltenek ezek a hasonlóságok csodálkozást senkiben. 

Az ember és a majom közti néhány felszínes azonosság viszont egyeseknek
rendkívül felkelti az érdeklődését. Ez odáig vezet, hogy vannak, akik
elfogadják az evolúciós elmélet lehetetlen forgatókönyvét. Pedig az, hogy a
majom és az ember között fellelhető némi párhuzam, semmit sem jelent. A
rinocéroszbogár is nagyon hasonlít a rinocéroszhoz, ám hasonlóságuk alapján
bármiféle evolúciós kapcsolatot feltételezni a bogár és az emlős között,
nevetséges.

A látszólagos analógián kívül nincsen több köze a majomnak az emberhez,
mint más állatoknak. Sőt, ha intelligencia szempontjából hasonlítjuk össze őket,
akkor a geometriai csodaszámba menő kaptárat elkészítő méh vagy a mérnöki
tervezés remekének számító hálót szövő pók közelebb áll az emberhez, mint a
majom. Sőt, bizonyos értelemben magasabbrendű is.

Ráadásul az ember és a majom között van egy óriási különbség. A majom
végül is egy állat, tudat szempontjából nem különbözik egy lótól vagy egy
kutyától. Az ember viszont tudatos, akarattal rendelkező, gondolkodó, beszélő,
értelmes, döntésre képes és ítélkező lény. Mindezen tulajdonságok pedig a „lélek”
feladatai, amely az ember sajátja. Vagyis a legfontosabb sajátság, ami elmélyíti a
szakadékot ember és állat között, az a „lélek”. Semmilyen fizikai jellemző nem
képes ezt az óriási különbséget áthidalni. A természetben az egyetlen élőlény,
akinek lelke van, az az ember.
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Isten saját tetszése szerint teremt
Ha meg is történt volna az evolucionisták forgatókönyve, az mennyiben
változtatna a helyzeten? Semennyiben. Hiszen az evolúció állította véletlenekre
alapozott minden lépés csakis csoda folytán jöhet létre. Vagyis ha az élővilág
valóban ilyen lépésekben született volna, akkor is minden lépés csak teremtés
útján valósulhatott volna meg. Véletlenek következtében soha nem történhet meg
ilyesmi. 

A biológia és a kémia törvényei által bebizonyosodott, ha az ősi atmoszférában
létre is jön egy fehérje, nincsen esély arra, hogy ez véletlenül történjen. Ha pedig
mindenképpen azon erősködünk, hogy létrejött, akkor sincs más lehetőség, mint
elfogadni, egy Teremtő teremtette. Ugyanez a logika érvényes az evolucionisták
összes tézisére. Például semmilyen őslénytani bizonyíték nincsen arra, hogy a
halak a szárazföldre kerültek és belőlük alakultak ki a szárazföldi élőlények,
illetve sem a fizika, sem a kémia, sem a biológia, sem pedig az ésszerűség
törvényei nem támasztják alá ezt az átalakulást. Aki azonban azt mondja „a halak
kijöttek a vízből és hüllőkké változtak”, annak minden szabály és törvény előtt azt
kell elfogadnia, hogy létezik egy felsőbbrendű Teremtő, aki csak annyit mond
„LEGYÉL” és ezzel azt teremt meg, amit akar. Egy ettől elütő gondolat
ellentmond saját magának és semmilyen észérvvel nem cseng össze. 

A valóság teljesen egyértelmű. Minden élő egy hibátlan tervezés és
felsőbbrendű teremtés eredménye. Ez pedig azt bizonyítja számunkra, hogy
létezik egy Teremtő, méghozzá egy olyan Teremtő, aki végtelen erő, tudás és
értelem birtokosa. Ez a Teremtő Isten, aki Ura az egeknek, a Földnek és annak,
ami e kettő között található.
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A dinopis nevű póknak tökéletes vadásztechni-
kája van. Ez a pókfajta ahelyett, hogy stabil hálót
szőve abban várná zsákmányát, kicsi, ám rend-
kívül kimagasló tulajdonságokkal rendelkező
hálót készít, melyet áldozatára dob. Ezután a
zsákmányt jól belegöngyöli hálójába. Az áldoza-
tul esett rovar immáron semmit sem tehet. A há-
ló olyannyira tökéletes csapda, hogy a rovar,
vergődése során, még inkább belétekeredik. A
pók, hogy tartósítsa táplálékát, újabb hálót sző
zsákmányára, ezzel mintegy „becsomagolja” őt. 

De vajon hogyan tud a pók elkészíteni egy mechanikai tervezés és kémiai felépí-
tés szempontjából is ilyen tökéletes hálót? Képtelenség, hogy a pók ezt véletle-

nül tanulta volna meg, ahogyan az evolucionisták állítják.
A póknak nincsen tanulási, memorizálási képessége, sőt,
agya sincsen, amellyel ezt megtehetné. Kétségtelen, hogy
ezt a képességet Teremtője, a végtelen erő Birtokosa, Is-
ten adja a póknak

A pókok hálói fontos csodákat rejtenek. A pók hálójának
fonala egy ezredmilliméternél is vékonyabb, és ötször
olyan erős, mint egy ugyanilyen vastagságú acélhúr. A
másik tulajdonsága ennek a fonalnak az, hogy rendkívül
könnyű. Ez a Földet körbeérő fonal mindössze 320 gramm
súlyú.* Az acél egyike az ember által sajátosan az ipari lé-
tesítményekben gyártott legerősebb anyagoknak. Egy
pók azonban ennél sokkal erősebb fonalat képes előállíta-
ni saját testében. Az ember az acél készítésekor évszáza-
dok tudásanyagát és technológiáját használja fel, eköz-
ben a pók milyen tudásanyagot és milyen technológiát
hasznosít hálója megszövéséhez? Láthatjuk, hogy az em-
ber birtokában lévő összes technológiai és technikai lehe-
tőség igencsak elmaradott a pókhoz képest.
(*) „Structure and Properties of Spider Silk”, Endeavour,

1986. január, 10. szám, 42. o
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Könyvünkben azt vizsgáltuk, hogy a tudományos tényekkel teljes mérték-
ben ellenkező evolúciós elmélet, amely azt állítja, hogy az élővilág nem
teremtés eredménye, mitől is olyan ostobaság. Láttuk, hogy a modern

tudomány, az őslénytan (paleontológia), a biokémia, az anatómia és hasonló tudo-
mányágak mind egy igen fontos tényt tártak fel előttünk. Ez pedig nem más, mint
hogy minden élőt Isten teremtett.

Mellesleg ahhoz, hogy észrevegyük ezt az igazságot, egyáltalán nincs szükség
biokémiai laboratóriumok vagy geológiai ásatások bonyolult eredményeire. Az
ember akármelyik élőlényt veszi jobban szemügyre, egy rendkívüli értelem tükrö-
ződését látja rajta. Egy bogár vagy a tenger sötétjében élő kicsiny hal teste olyan
fokú technológia és tervezés példája, amilyet az ember soha nem tud utolérni. Né-
hány élőlény, amelynek még agya sincsen, tökéletesen végrehajt olyan bonyolult
feladatokat, amelyre még az ember sem képes.

Ez a mindent átfogó értelem és tervezettség természetesen a Magasztos Te-
remtőnek, Istennek a létét bizonyítja, aki Ura az egész természetnek. Isten
minden élőt páratlan tulajdonságokkal teremtett, ezáltal mutatja meg az em-
bernek saját létezésének és erejének nyilvánvaló bizonyítékait. A következő
oldalakon csak néhányat vizsgálunk meg a természet sokmillió teremtett
bizonyítékából.

A méhek és az építészet csodái: a lépsejtek
Mint tudjuk, a méhek sokkal több mézet termelnek, mint amennyi-

re szükségük van, s ezt a lépben raktározzák. Azt is minden-
ki tudja, hogy a lépsejtek hatszögletűek. De vajon gondolt-

e Ön arra, miért pont hatszögletűek ezek, miért nem
nyolc- vagy ötszögletű geometriai formában építették
meg őket?

A matematikusok, akik ezt a kérdést kutatták, érdekes
eredményre jutottak. „A maximális helykihasználás szem-

pontjából a legmegfelelőbb forma a hatszög.” A hatszög ala-
kú cellához kell a legkevesebb méhviasz, miközben a cella a le-

A teremtés igazsága
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hető legtöbb mézet raktározza. Vagyis a méh a lehető legjobb formát használja.
A lép építésének folyamata is felettébb meglepő. A méhek két-három különbö-
ző helyről kezdik el a felépítését és ugyanakkor két-három sorban készítik. Va-
gyis egy csapat méh különböző pontokról indulva ugyanolyan méretű hatszöge-
ket készít, ezek egymáshoz illesztésével készíti el a lépet. Végül középen mind-
nyájan találkoznak. A hatszögek illeszkedési pontjai olyannyira mesteri kikép-
zésűek, hogy senki sem mondaná meg, hogy ezek későbbi hozzátoldások.

Természetesen el kell fogadnunk, hogy a méhek páratlan munkája mögött egy
felsőbbrendű erő rejlik, amely ezeket az élőlényeket irányítja. Az evolucionisták
megpróbálják ezt az „ösztön” fogalmával elintézni, illetve azt mondják, hogy ez
a tulajdonság jellemző a méhekre. Pedig ha van egy erő, amely minden méh felett
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uralkodik és lehetővé teszi, hogy egymásról nem tudó méhek együtt munkálkod-
janak, az azt jelenti, hogy van egy felsőbbrendű értelem, aki uralkodik ezeken az
apró élőlényeken.

Vagyis, még világosabban szólva, Isten, aki ezeket a piciny lényeket megte-
remtette, „sugallja” nekik, mit kell tenniük.

Meghökkentő mérnökök: a termeszek
Senki sem haladhat el egy termeszkolónia építménye
mellett anélkül, hogy rá ne csodálkozna. A ter-
meszvárak ugyanis olyan építészeti csodák,
amelyek akár öt-hat méter magasságot is
elérnek. Egy ilyen boly belsejében bo-
nyolult rendszerek találhatóak, melyek
a testfelépítésükből adódóan napfény-
re semmiképpen nem jutható terme-
szek minden szükségletét kielégítik.
Egy ilyen bolyban szellőzőrendszer,
csatornák, lárvaszobák, átjárók, kü-
lönleges gombatermelő kertek, biz-
tonsági kijáratok, meleg, illetve hideg
időben használatos szobák, egyszóval
minden van. Ami pedig a legmegle-
pőbb része a dolognak az az, hogy a terme-
szek, amelyek ezeket a páratlan fészkeket felépítik, vakok.182

Ennek ellenére látjuk, hogy a termeszek képesek egy olyan építészeti remeket
létrehozni, amely saját méretüknek csaknem a 300-szorosa.

Van a termeszeknek még egy rendkívül meglepő tulajdonságuk: ha középen
kettéválasztunk egy épülésének kezdeti fázisában lévő termeszbolyt, majd egy idő
után a két fészket egyesítjük, azt látjuk, hogy minden átjáró, csatorna és út illesz-
kedik egymáshoz. Mintha a termeszeket nem is választották volna el egymástól.
Úgy végzi mindegyikük a rá eső feladatot, mintha valaki egy központi helyről uta-
sítaná őket.

A harkályok
Mindenki tudja, hogy a harkályok úgy készítik fészküket, hogy csőrükkel vájják
ki a fa oldalát. Arra azonban senki sem gondol, hogy miközben ezek az állatok
fejükkel ilyen keményet ütnek a fára, hogyhogy nem kapnak agyvérzést. Mert
az, amit a harkály csinál, hasonló ahhoz, mintha az ember a fejével akarna be-
verni egy szöget a falba. Ha az ember megpróbálna csak hasonlót, bizony előbb
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agyrázkódást majd agyvérzést kapna. Jóllehet a harkály 2,10
és 2,69 másodpercnyi időtartam között 38-43 csapást mér a
kemény fára úgy, hogy közben semmi baja nem lesz. 

Ez azért van, mert a harkályok fejének szerkezete úgy lett
teremtve, hogy ezt a feladatot el tudja látni. A harkály kopo-
nyája az ütés erejét csökkentő és nedvszívó tulajdonságú „fel-

függesztő” rendszerrel bír. A koponyáját alkotó
csontok között sajátos, lassító szövetek talál-

hatók, melyek csökkentik az ütés erejét. 183

A denevérek akusztikus rendszere
A denevérek koromsötétben könnyedén repülnek, és eh-

hez egy nagyon különleges tájékozódó rendszerrel rendel-
keznek. Ezt a rendszert mi emberek „akusztikus” rendszer-

nek hívjuk, ami azt jelenti, hogy hanghullámok visszaverődé-
se alapján történik a tárgyak körvonalainak megállapítása.

Egy fiatal ember a másodpercenként 20 ezer rezgésből ál-
ló hangfrekvenciát nehezen érzékeli. Jóllehet a denevér, mely

ezzel a különlegesen megtervezett „akusztikus rendszerrel” re-
pül, másodpercenként 50-200 ezer rezgésszámú hangok alapján

tájékozódik. Ezeket a hangokat percenként 20-30 alkalommal
bocsátja ki a környezetébe. A visszaverődő jelzések olyannyira erősek,

hogy a denevér nem csak a vele szemben lévő akadály pozícióját állapítja meg a
hangok segítségével, hanem ugyanakkor a nagy sebességgel repülő zsákmány
helyzetét is meg tudja határozni.184

A bálnák
Az emlősállatok kénytelenek folyamatosan lélegezni, így a
víz nem éppen ideális környezet a számukra.
A bálna azonban, amely tengeri emlősállat,
a többi szárazföldi emlőshöz képest egy igen
hatékony légzőrendszerrel oldja meg ezt a
problémát. A bálna egyetlen kilégzés alkalmával a leve-
gő 90%-át kiüríti tüdejéből. Ezáltal meglehetősen
hosszú időközönként van szüksége levegővétel-
re. Ugyanakkor izmai között egy „myoglobin”
nevű elég magas koncentrációjú anyag találha-
tó, amely lehetővé teszi számára az oxigén el-
raktározását. Ennek a rendszernek a segítségével
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a gin-back bálnafaj például 500 méterre tud lemerülni a tengerbe, és lélegzetvétel nél-
kül 40 percig képes úszni.”185 A bálna „orrlyukai” pedig, a szárazföldi emlősökkel el-
lentétben, a hátán találhatóak, hogy nyugodtan tudjon lélegezni. 

A szúnyogban rejlő tervezettség
A szúnyogot olyan élőlényként ismerjük, amely mindig repül. Pedig a szúnyog a
víz alatt tölti kifejlődésének fázisait, és
úgy kerül ki a vízből, hogy tökéletes
„tervezettsége” folytán rendelkezik
mindazokkal a szervekkel, amelyek kül-
világi életéhez szükségesek. 

A szúnyog speciális érzékelő rend-
szereivel kezdi meg repülését, amelyek-
kel zsákmányának helyzetét megállapít-
ja. Vagyis olyan, mint egy hő-, gáz-,
nedvesség- és illatanyag-érzékelő detek-
torokkal felszerelt harci repülőgép. Sőt,
különleges „hőlátása” van, amellyel ko-
romsötétben is megtalálja áldozatát.

A szúnyog „vérszívó” technikája pedig olyan bonyolult rendszer, hogy eláll tő-
le az ember lélegzete. Hat késből álló vágórendszerével, minha csak egy fűrészt
használna, kilyukasztja a bőrt. Miközben vág, egy folyadékot enged a sebre, mely
elzsibbasztja a szöveteket, így az ember nincs is tudatában annak, hogy szívják a
vérét. Ugyanakkor ez a folyadék meggátolja, hogy a vér megalvadjon, és biztosít-
ja a szívó munkálat folytonosságát. 

Ha ezek bármelyike hiányozna, a szúnyog nem tudna vérrel táplálkozni és nem
tudná fenntartani saját faját. E rendkívüli tervezettség folytán ez az apró élőlény
már önmagában is a teremtés nyilvánvaló bizonyítéka.

Éles szemű ragadozó 
madarak
A ragadozó madarak szeme kitűnően lát
távolra. Ennek köszönhetően nagyon
pontosan ki tudják számítani zsákmá-
nyuk távolságát, amikor támadnak. Ha-
talmas szemeik egy milliónál is több lá-
tósejtből épülnek fel.

Egy több ezer méter magasan repülő
sas szeme olyan éles, hogy ekkora távol-
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ságról is minden részletével átfésüli a földfelszínt. A fejlett harci repülőgépekhez
hasonlóan, melyek több ezer méterről képesek meghatározni célpontjukat, a sasok
is a legkisebb mozdulatot, a legkisebb színárnyalat-változást is érzékelik- és képe-
sek zsákmányukat megcélozni. A sas szeme háromszáz fokos szögben lát, illetve
hat-hétszeres méretre nagyítja fel a kívánt képet. Miközben 4500 méteres magas-
ságban repül, harmincezer hektárnyi területet tud szemmel tartani. 1500 méter ma-
gasból is könnyedén észrevesz egy mezőn rejtőzködő nyulat. Teljesen nyilvánva-
ló, hogy a sas rendkívüli szemfelépítése kifejezetten az ő számára lett teremtve.   

Téli álmot alvó állatok
Ha a téli álmot alvó állatok testhőmérséklete ugyanakkorára csökken, mint ami-
lyen a levegő hőmérséklete, az nem befolyásolja életfunkcióikat. Vajon ezt ho-
gyan csinálják?

Az emlősök melegvérűek. Vagyis normál körülmények között testhőmérsékle-
tük mindig állandó, testük természetes hőfokszabályozója folyamatosan biztosítja
számukra ezt a hőmérsékletet. A téli álom alatt viszont a kisebb testű emlősök,
például a mókuspatkány normál 40 fokos testhőmérséklete valamivel fagypont fö-
lé süllyed, mintha egy kulcsot elfordítva szabályozták volna. Testük anyagcseréje
meglehetősen lelassul. Az állat lélegzete és szívverése lelassul. Szívverése, mely
normál esetben percenként 300, percenként hét-tízre esik vissza. A test megszo-
kott reflexei leállnak, az agyfunkciók pedig olyannyira lelassulnak, hogy szinte
nem is lehet észrevenni, hogy az állat életben van. A mozdulatlanságnak többek
között az az egyik veszélye, hogy a zord körülmények között a szövetek elfagy-
nak és jégkristályok pusztítják el őket. A téli álmot alvó állatok azonban sajátos
tulajdonsággal lettek felruházva, melynek köszönhetően védve vannak ettől a ve-
szélytől. Testnedveiket a magas molekulatömegű kémiai anyagok tartják fenn. Ez-
által fagypontjuk még jobban leesik és ez megelőzi az állat károsodását.186

Elektromos halak
Néhány halfaj, így például az elektromos angolna (sajgatóhal), illetve az elektro-
mos rája, testük elekromosságát használja fel arra, hogy megvédje magát ellensé-
geitől, illetve elejtse zsákmányait. Minden élőlény teste – így az emberé is – rejt
némi elekromosságot. Csakhogy az ember nem tudja irányítani ezt és nem képes
ellenőrzése alá vonva saját hasznára fordítani. Az említett halak azonban, testük-
ben akár 500-600 voltos elektromos áramot is hordoznak, amit képesek felhasznál-
ni ellenségeikkel szemben, miközben ez az elektromosság számukra nem ártalmas. 

Az energiát, amit védekezésük alkalmával elhasználtak, egy idő után, mintha
csak feltölthető elemek lennének, megint visszanyerik és újra használható
elekromos energia alakul ki bennük. A halak, kicsiny testük elektromosságát nem
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csak védekezésre használják. Az elektromosság a sötét vizekben való tájékozódást
is segíti, lehetővé teszi, hogy a hal megérezze a tárgyakat, anélkül, hogy látná
őket. A hal, teste elektromosságának felhasználásával, jeleket képes leadni. Ezek
az elektronikus jelek beleütköznek a kemény tárgyakba, ugyanakkor pedig meg-
változva verődnek vissza. Ezek a változások informálják a halat a tárgyról. Ily mó-
don meg tudja állapítani a tárgy távolságát, illetve nagyságát. 187

Az állatok leleményessége: az álcázás
Az egyik tulajdonság, amellyel az állatok az életüket fenntarthatják, a rejtőzködés
művészete, vagyis az „álcázás”.

Az állatoknak két okból van szükségük arra, hogy álcázzák magukat: az egyik
a vadászat, a másik a vadásztól való menekülés. A legfontosabb, ami az álcázást
más módszerektől megkülönbözteti az, hogy rendkívül okos, ügyes, esztétikus és
harmonikus.
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Az állatok álcázó technikája rendkívül bámulatos. Szinte lehetetlenség észre-
venni egy fakéreghez simuló bogarat vagy egy élőlényt, amely egy levél alatt rej-
tőzött el. A növények nedvével táplálkozó levéltetvek például a növény szárán
tüskének álcázzák magukat, s így szívják magukba az éltető folyadékot. Ezt a tak-
tikát a legnagyobb ellenségnek számító madarak megtévesztésére használják,
amelyek viszont nem szállnak rá erre a tüskés növényre.

Sajátos elfagyás
Különleges biológiai felépítése van egy lefagyasztott békának. Nem ad semmilyen
életjelet. Szívverése, légzése és vérkeringése teljességgel leáll. Ha azonban ezt a
békát kiolvasztjuk, visszanyeri eredeti állapotát, mintha csak álmából ébredne.

Egy lefagyasztott élőlény számos halálos veszélynek van kitéve. A békára
azonban ezek egyike sem jellemző. Alapvető tulajdonsága ugyanis, hogy ebben a
helyzetben nagy mennyiségű glükózt (szőlőcukrot) képes termelni. Akár egy cu-
korbetegnek, a békának a vércukorszintje is nagyon magas értékig emelkedik.
Megfigyelték, hogy ez az érték időnként eléri az 550 millimol/litert. (Normál eset-
ben ez az érték a békáknál egy-öt, az embernéll pedig négy-öt millimol/liter.) Ez
a rendkívüli glükózkoncentrátum egyébként komoly problémákat okozna. 

Egy lefagyasztott béka testében ez a nagy mennyiségű glükóz megelőzi a sej-
tek vízvisszahúzódását, és megakadályozza az összezsugorodást. A béka sejtjei-
nek fala meglehetősen áteresztő a glükózzal szemben, ezáltal az könnyen belép a
sejtekbe. Ez lecsökkenti a fagyási hőmérsékletet, ezáltal az állat testében lévő fo-
lyadék igen kis része fagy el a hidegben. A kutatók azt is felfedezték, hogy a glü-
kóz a fagyott sejteket is képes táplálni. Amellett, hogy a test természetes fűtőanya-
ga, számos anyagcsere-folyamatot is leállít, mint például a karbamid-szintézis, ez-
által a sejt különféle táplálékforrásai nem fogynak ki egykönnyen. 

Vajon hogyan keletkezik a békában hirtelen ilyen mennyiségű szőlőcukor? A
válasz érdekes: az élőlény testében egy speciális rendszer található, amely ezért a
folyamatért felelős. Amint a bőr felületén megmutatkozik a jég, egy üzenet továb-
bítódik a májhoz, és máris megindul az ott fellelhető glukagon egy részének glü-
kózzá alakítása. Azt még ma sem tudjuk, hogyan jut el ez az üzenet a májhoz. E
jel leadása után öt perccel a vércukorszint hirtelen megemelkedik.188

Természetesen az, hogy ennek az állatnak a felépítése éppen a szükséges pillanat-
ban változtatja meg az állat anyagcseréjét és minden szükségletét, csakis egy felsőbb-
rendű értelem és tudás birtokosának, a Teremtő tökéletes tervezésének eredménye. 

Az albatroszok
A költöző madarak különféle „repülési technikákat” alkalmazva a legminimálisabbra
csökkentik az általuk felhasznált energiát. Az egyik iyen repülési technika az albatrosz
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esetében figyelhető meg. Ezek a ma-
darak életük 92%-át a tengeren töltik.
Szárnyuk fesztávolsága eléri a 3,5 mé-
tert. Az albatroszok legjellegzetesebb tulajdonsága
repülési stílusuk: szárnycsapás nélkül órákig képe-
sek szállni. Feszesen kitárják szárnyaikat, és a szél
felhasználásával lebegnek a levegőben. 

Nem kis erőkifejtés szükségeltetik ahhoz, hogy egy madár három és
fél méteres szárnyait feszesen tudja tartani. Az albatroszok azonban órá-
kig képesek ebben a pozícióban maradni. Ez annak köszönhető, hogy jellegze-
tes anatómiai felépítéssel születtek. Repülés közben az albatrosz szárnya egyfajta
akadály alá kerül. Emiatt egyáltalán nem tud izomerőt kifejteni. A szárnyakat csak
az izomrétegek tartják meg, ami repülés közben nagy könnyebbséget jelent. Így a
repülés közben a felhasznált energia is csökken. Az albatrosz ugyanis nem paza-
rol energiát, hiszen nem verdes és nem fejt ki erőt ahhoz, hogy szárnyait kiterjeszt-
ve tartsa. A szél hasznosítása órákon át korlátlan energiaforrást jelent a számára.
Például egy tízkilós albatrosz napi 1000 kilométer megtétele után is csak egy szá-
zalékot veszít testsúlyából. Ez nagyon kevés. Az emberek az albatrosz kecses re-
pülési technikáját utánozták, amikor elkészítették a vitorlázó repülőgépeket.189

Eltérő látószervek
Számos tengeri élőlény számára a vadászat, illetve a védekezés szempontjából el-
engedhetetlen fontosságú a látás. A tengeri élőlények számára teremtett szem a
legjobban alkalmazkodik a tengerfenéki élethez.

30 méterrel a víz alatt a látási viszonyok korlátozottak. Azoknak az állatoknak a
látószervei azonban, akik itt élnek, ezen körülményeknek megfelelően teremtettek. 

A tengeri élőlényeknek, a szárazföldiekkel ellentétben, gömb alakú szemlen-
cséjük van, megfelelően a sűrű közegbeli szükségleteknek. A szárazföldi állatok
széles ellipszis alakú szemeihez képest ez a gömbforma sokkal alkalmasabb a ten-
gerben való tájékozódáshoz, sokkal jobban ki lehet velük venni a közeli dolgokat.
Ha pedig az állat egy távolabbi pontra akar fókuszálni, az egész lencserendszer a
szem belsejében lévő speciális izomapparátus segítségével hátrahúzódik.

Egy másik oka is van annak, hogy a halak szeme gömb alakú, ez pedig a fény
megtörése a vízben. A halak szeme olyan folyadékkal van tele, amely szinte azo-
nos sűrűségű a vízzel, ezért a külső látvány nem törik meg a szemükön. Ennek kö-
vetkeztében a szemlencse a külső tárgy képét teljesen a retinára vetíti, a hal pedig,
ellentétben az emberrel, a vízben rendkívül élesen lát.    

Néhány állatnak, ilyen például a polip, a mélytengeri gyér fényviszonyok kom-
penzálása miatt meglehetősen nagy szemük van. A nagyobb szemű halak 300 méte-
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res mélységben kénytelenek környezetük organizmusainak villogását elcsípni. Kü-
lönösen érzékenynek kell lenniük a vízbe behatoló gyér kék fénnyel szemben. Ezért
szemük retinájában bőséggel megtalálható az a sejt, amely a kéket érzékeli. 

Minden élőlény szükségleteinek megfelelő, sajátos látószervvel rendelkezik,
ez pedig azt bizonyítja, hogy ezeket a szerveket egy végtelen tudással és erővel bí-
ró Teremtő hozta létre, éppen abban a formában, amilyennek lennie kell. 

Költözési kényszer
A Csendes-óceánban élő lazacokra jellemző, hogy szaporodás idején visszatérnek
ahhoz a folyóhoz, ahol ők maguk a tojásból kibújtak. Ezek az élőlények, amelyek éle-
tük jelentős részét a tengerben töltik, szaporodáskor visszatérnek az édesvizekbe.

Nyár elején, amikor útnak indulnak, a lazacok színe élénkpiros. Az utazás végére
azonban feketévé változnak. A költözés megkezdésekor a lazacok kiúsznak a part kö-
zelébe és igyekeznek eljutni a folyókhoz. Akadályt nem ismerve próbálnak oda vissza-
jutni, ahol születtek. Ha kell, a folyó sodrásával szemben úsznak, átvergődnek vízesé-
seken és töltéseken, míg végül elérnek arra a helyre, ahol napvilágot láttak. 3500-4000
kilométert is megtesznek. Útjuk végére érve a nőstényekben peték, a hímekben pedig
hímivarsejtek termelődnek. A nőstény lazac, miután elérkezett oda, ahol a tojásból ki-
kelt, három-ötezer tojást rak le, a hímek pedig megtermékenyítik őket. Mind a költözés,
mind a tojásrakás nagyon megviseli ezeket a halakat. A tojásrakó nőstények kimerül-
nek, farokuszonyuk elkopik, bőrük lassan feketére vált. Ugyanez a hímekre is igaz. Kis

idő múltán a folyó megtelik elhullott la-
zacokkal. A tojásokból azonban új la-
zacgeneráció bújik elő, amely ugyanezt
az utat fogja  megtenni.

Hogy a lazacoknak hogyan sikerül
megtenniük ezt az utat, hogyan jutnak el
a tengerhez, miután kikeltek a tojásból,
milyen módon lelik meg a helyes irányt,
még válaszra váró kérdések. Sokféle
feltételezés született, biztosat azonban
még nem tudunk. Mi az az erő, amely
lehetővé teszi, hogy a lazacok több ezer
kilométert megtegyenek a visszatéré-
sért, és amely a teljesen ismeretlen felé
irányítja őket? Nyilvánvaló, hogy van
egy felsőbbrendű erő, aki uralja mind-
egyiküket, és amely irányítja őket. Ő Is-
ten, a világok Ura.   
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A tintahal
A tintahal bőre alatt egy „kromotofor” nevű sűrű, rugalmas pigmentzacskó-ré-
teg található. Ezek a pigmentek általában sárgák, vörösek, feketék vagy bar-
nák. Kívülről úgy tűnik, az agy egy ingert kap, melynek hatására a sejtek meg-
duzzadnak és  a megfelelő színárnyalattal borítják be az állat bőrét. Miáltal a
tintahal, felöltve a szikla színét, amelyen éppen tartózkodik, tökéletesen tudja
álcázni magát.

Ennek a bonyolult rend-
szernek a segítségével a tin-
tahal olyan vízszintes csíko-
kat is képes „rajzolni” ma-
gára, mint amilyen a
zebráé.190

A koalák
Az eukaliptusz leveleiben ta-
lálható zsiradék a legtöbb
emlősállat számára mérgező.
Ez a méreg az eukaliptusz
egyfajta kémiai védekező
mechanizmusa az ellenség-
gel szemben. Van azonban
egy különleges élőlény, aki
hatástalanítja ezt a mecha-
nizmust és a mérgező euka-
liptuszlevelekkel táplálko-
zik. Ez az állat az erszénye-

A TEREMTÉS IGAZSÁGA 183

Balra egy tintahal, amint felölti a homokos felszín jellegzetességeit. Jobbra pedig
ugyanez a tintahal, amint egy búvár közeledtével ragyogó sárga színt vesz fel a ve-
széllyel szemben



Amadár tollai első ránézésre teljesen összefüggő felépítésűnek tűnnek. Pedig ha fi-
gyelmesen megvizsgáljuk, a könnyű, ámde rendkívül erős, vízhatlan tollak igen-
csak összetett szerkezetűek.

A madaraknak a könnyed repüléshez a lehető legcsekélyebb súlyúnak kell lenni. A tol-
lak ennek megfelelően keratin fehérjéből épülnek fel. A toll szárának mindkét oldalán
ágacskák találhatók, minden ágacska 400 apró horgot tartalmaz. E 400 horog mindegyiké-
ben két-két, azaz összesen 800 még kisebb kampó van, amit „horgocskáknak” nevezünk.
Egy madárfióka tollában a 800 apró horgocskához a tollak csúcsán további 20-20 aprócs-
ka kampó kapcsolódik. Ezek a horgocskák úgy
fognak össze két tollat, mintha azok egy össze-
fércelt szövet részei lennének.  Egyetlen toll-
ban megközelítőleg 300 millió apró horog ta-
lálható. Egyetlen madár összes tolla
összesen körülbelül 700 milliárd horgot
tartalmaz.

A madártollak egymáshoz tapa-
dó, zárt szerkezetű ágacskáinak
és horgocskáinak igen fon-
tos szerepe van. A tol-
laknak szorosan a ma-
dárhoz kell tapadniuk és
semmilyen mozdulatnál
nem szabad leesniük.
A horgokból és kam-
pókból álló mechaniz-
musnak köszönhető-
en a tollak úgy tapad-
nak a madárhoz,
hogy sem erős szél,
sem eső, sem hó
nem okozhatja el-
hullajtásukat.

A madár be-
gyén található
tollak, illetve a
szárny- és fark-
tollak nem egy-
formák. Míg a na-
gyobb tollakból
felépülő farktollak
a kormányzást és a
fékezést segítik, addig
a szárnytollak úgy vannak
kiképezve, hogy a szárnycsa-
pások alkalmával eltávolíthassák
a madarat a talajtól illetve nö-
velhessék a felhajtóerőt. 

A MADÁRTOLLAKBAN REJLŐ TERVEZETTSÉG



sek egyike, a koala. A koalák az eukaliptuszfán lapulnak meg, s ugyanakkor azzal
táplálkoznak.

A koala, a többi emlősállathoz hasonlóan, nem tudja megemészteni a cellulózt,
amit ezek a fák  termelnek. Ez a cellulóz lebontását végző mikroorganizmusoktól
függ. Ezeknek a mikroorganizmusoknak leggyakoribb előfordulási helye a vé-
kony- illetve a vastagbél találkozásánál lévő féregnyúlvány, amely a bélrendszer
hátsó nyúlványát képezi. A vakbél a koalák emésztőrendszerének legérdekesebb
része.  Ez a kis fülke késlelteti a levelek áthaladását,  miközben olyan feladatot lát
el, mint egy fermentációs szobácska, amely biztosítja a mikróbák cellulózlebontó
tevékenységét. Ezáltal a koala hatástalanítani tudja az eukaliptuszlevelek zsira-
dékjának mérgét.191

Vadászat álló helyzetből
A dél-afrikai Sundew nevű növény nyálkás szőrök segítségével ejti csapdába a bo-
garakat. Ennek a növénynek a levelei hosszú vörös szőrökkel vannak tele. A sző-
rök csúcsát folyadék borítja, mely illatával odacsalogatja a bogarakat. A nedv má-
sik tulajdonsága, hogy nagyon ragad. A bogár, mely az illat felé vette az irányt,
fennakad ezeken a ragacsos szőrökön. Egy idő múlva pedig a növény levele ráhaj-
lik a csapdába esett rovarra, és emésztőnedvei segítségével a virág kiszívja belőle
a számára szükséges fehérjét.192 

Nincs kétség, hogy egy mozgásképtelen növény ebbéli képessége egy sajátos
tervezés nyilvánvaló bizonyítéka. Lehetetlen, hogy egy növény saját tudata és ere-
je vagy pedig véletlenek segítségével egy ilyen vadásztechnikát fejlesszen ki. Ez-
által az is lehetetlen, hogy az ember ne lássa annak a Teremtőnek a létét és hatal-
masságát, aki ezzel a képességgel a növényt felruházta. 
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A képen a Sundew nevű növény látható kinyílt és fokozatosan bezáruló állapotban



Egy vízen járó élőlény: a baziliszkusz gyík
Nagyon kevés olyan állat létezik, amely képes a vízen járni. Ezen ritka élőlények
egyike a képen látható, Közép-Amerikában honos baziliszkusz gyík. A bazilisz-
kusz hátsó lábának körmei körül olyan „hártyák” találhatók, amelyek lehetővé te-
szik, hogy az állat a vizen járjon. Ezek szárazföldi közlekedéskor visszacsukód-
nak. Ha az állat veszélybe kerül, egy folyó vagy tó felszínén két lábra állva sebe-
sen rohanni kezd. Közben a hátsó lábak „hártyái” kinyílnak, ezáltal bőséges fel-
szín képződik a vízen futáshoz.193 

A baziliszkusz eredeti tervezése is Isten tökéletes teremtésének egyértelmű bi-
zonyítéka.

A fotoszintézis
Abban, hogy a Föld életet adó hely, a legnagyobb szerepük kétségtelenül a nö-
vényeknek van. A növények nekünk embereknek tisztítják a beszívott levegőt,
szabályozzák bolygónk hőmérsékletét, biztosítják az atmoszferikus gázok
egyensúlyát. Az általunk belélegzett oxigént a növények termelik. Táplálékunk
jelentős részét szintén a növények teszik ki. Az, hogy a növények emberi táp-
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A baziliszkusz gyík a víz és a levegő között egyensúlyban mozgó ritka élőlények
egyike



lálékká válhassanak, sejtjeik speciális tervezésének függvénye, akárcsak egyéb
funkciók. 

A növényi sejt, az ember és az állat sejtjeitől eltérően, közvetlenül hasznosítja
a Nap energiáját. A Napból érkező energiát kémiai energiává alakítja és nagyon
sajátos módon raktározza el a táplálék számára. Mindezen folyamatok neve: foto-
szintézis. Ezt a feladatot egyébként nem az összes sejt végzi, hanem csak a sejten
belüli „kloroplaszt”, amely a növények zöld színét kölcsönzi. Ezek az apró zöld
szervecskék, melyeket csak mikroszkóppal lehet látni, az egyetlen olyan laborató-
riumok a Földön, amelyek a napenergiát a szerves anyagok számára raktározni
tudják.  

A Földön a kloroplaszt által termelt anyag mennyisége 200 millió tonna. Ez
a termelés a Föld összes élőlénye számára létfontosságú. A növényekben vég-
bemenő termelés rendkívül bonyolult kémiai folyamatok eredménye. A
kloroplaszt belsejében található több ezer klorofill színezőanyag (pigment)
fényre adott reakciója másodpercenként egy ezrelék, vagyis hihetetlenül gyors.
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Energia

Szén-dioxid

Oxigén

Táplálék

A növények belsejében lévő mikroszkópikus gyárakban hihetetlen átalakulás
megy végbe. A Napból érkező energia segítségével a növények fotoszintézist
végeznek, ez pedig az állatok és az emberek energiaszükségletét elégíti ki



És a klorofillben számos olyan esemény történik még, amit mi nem is tudunk
megfigyelni. 

A napenergia elektronikus vagy kémiai energiává alakítása olyan eljárás, ami,
mint tudjuk, a modern tudománynak csak nemrég sikerült. Ehhez fejlett technoló-
giájú berendezéseket használnak. A szabad szemmel nem látható, apró növényi
sejt pedig ezt a feladatot évmilliók óta a legtökéletesebb formában képes végezni.  

Ez a tökéletes rendszer még egyszer a teremtésre emlékeztet bennünket. A
rendkívül bonyolult felépítésű fotoszintézis, Isten által tudatosan tervezett és te-
remtett rendszer. Ennek a feladatnak a végrehajtásához a növény leveleiben egy
mikroszkopikus nagyságú, utánozhatatlan gyár rejtőzik. Ez a tökéletes tervezés
egyike a számtalan bizonyítékoknak, mely szerint minden élő Teremtője a világok
Ura, Isten. 
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Aki tudatosan és lelkiismeretesen szemléli környezetét, észreveszi, hogy
minden élő és élettelen dolog teremtett. Vajon ki teremtette őket? Egyér-
telmű, hogy a „teremtettség”, amely a világegyetem minden részletében

megmutatkozik, nem lehet magának az Univerzumnak az alkotása. Például egy
bogár nem teremthette meg saját magát. A Naprendszer, a növények, az emberek,
a baktériumok, a vörösvérsejtek, a pillangók nem teremthették meg saját magukat.
És ahogyan arra könyvünk előző oldalain már rámutattunk, nem feltételezhetjük,
hogy mindezek „véletlenül” jöttek létre.

Vagyis egyedül arra a következtetésre juthatunk, hogy minden, amit látunk, te-
remtve lett, ám közülük egyik sem „Teremtő”. Ez azt jelenti, hogy a Teremtő egy
olyan felsőbbrendű lény, aki különbözik mindentől, amit szemünkkel érzékelni tu-
dunk. Egy olyan hatalmas erő, aki bár nem látható, létezése, illetve tulajdonságai
minden általa teremtett dolgon megmutatkoznak.

Itt esnek a tévedés csapdájába azok, akik tagadják Isten létét. Ezeket az embe-
reket a következő dolog vezérli: nem hisznek egészen addig, amíg nem látják Is-
tent saját szemükkel. Ezért hát kénytelenek az Univerzum minden pontjában meg-
nyilvánuló „teremtettség” igazságát rejtegetni és azt állítani, hogy a világegyetem
és az élőlények nem teremtés útján születtek. Ahhoz, hogy ezt megtehessék, kény-
telenek hazugságokhoz folyamodni. Ebben a kérdésben az evolúciós elmélet a ko-
holmányok és az eredménytelen igyekezetek legszembetűnőbb példája.

A materialisták alapvető tévedésében sokan azok közül is osztoznak, akik egyéb-
ként nem utasítják el Isten létezését, ellenben eltorzult Isten-képpel rendelkeznek.
Ezek az emberek, akik mellesleg a társadalom nagy hányadát alkotják, nem tagad-
ják ugyan a teremtést, viszont meglepő, abszurd hiedelmeik vannak arról, hogy Is-
ten hol is található. Többségük azt hiszi, hogy Isten „az égben” van. Tudat alatt azt
gondolják, hogy Isten egy meglehetősen távoli bolygó mögött rejtőzködik, és csak
nagy ritkán avatkozik „a világ dolgaiba”. Vagy bele sem avatkozik; létrehozta, majd
magára hagyta teremtését, az emberek pedig, saját sorsukat irányítják.

Vannak, akik úgy hallották, Isten „mindenütt” ott van, ám hogy ez mit is jelent,
azt már nem tudják megválaszolni. Tudat alatt az a tévhit él bennük, hogy Isten a
rádióhullámokhoz vagy a láthatatlan, felfoghatatlan gázokhoz hasonlatos. 

Az anyag mögötti titok

17. fejezet



Egyetlen közös téveszme a forrása ennek a gondolatnak, illetve azok nézetei-
nek, akik képtelenek felfogni Isten hollétét (s talán éppen ezért nem hisznek ben-
ne), mégpedig az, hogy egy teljességgel alaptalan dogmával azonosultak, majd pe-
dig feltevésekbe bonyolódnak Istent illetően. 

Mi is ez az dogma?
Ez a dogma az anyag létével és jellegével kapcsolatos. Az ember olyannyira

kötődik az anyag létének gondolatához, hogy meg sem fordul a fejében, vajon va-
lóban létezik-e, vagy csak úgy látszik, mintha létezne. Pedig a modern tudomány
már ezt az előítéletet is megdöntötte, és egy rendkívül fontos igazságra derített
fényt.

Elektronikus jelekből álló Univerzum
Környező világunkról alkotott minden tudásunk öt érzékszervünk közvetítésével
jut el hozzánk. Ez azt jelenti, hogy az általunk ismert világ az, amit szemünkkel
látunk, kezünkkel megtapintunk, orrunkkal megszagolunk, nyelvünkkel megízle-
lünk, fülünkkel pedig hallunk. Mivel születésünktől fogva ezektől az érzékszer-
vektől függünk, soha nem is gondoltunk arra, hogy a „külvilág” más is lehet, mint
amit mi érzékelünk.

Jóllehet, ma már számos tudományág kutatásai teljesen más nézeteket vallanak
és komoly kétségeket támasztanak bennünk érzékeink és az általunk tapasztalt vi-
lág felől.

Ez az új koncepció a következő eredményre jutott: az, amit mi „külvilágként”
érzékelünk, nem más, mint elektronikus jelek leképződése az agyban. Egy alma
piros színe, egy deszka keménysége, sőt, az Ön édesanyja, édesapja, családja,
minden tulajdona, háza, munkahelye és ennek a könyvnek a sorai is csakis és ki-
zárólag egy az Ön agyában létrejövő elektronikus jelhalmaz.

Frederick Vester így fejezi ki, mi a tudomány álláspontja ezzel a kérdéssel kap-
csolatban:

Úgy tűnik, tudományos bizonyítást nyernek azoknak a gondolkodóknak a né-
zetei, akik azt mondják, az ember egy látomás. Minden élő halandó és látszó-
lagos, ez az Univerzum pedig egy árnyékkép.194

Ahhoz, hogy pontosan megvizsgálhassuk ezt a kérdést, először is vegyük
szemügyre érzékszerveinket, amelyek eljuttatják hozzánk az információkat.

Hogyan látunk, hogyan hallunk és hogyan ízlelünk?
A látás, mint olyan, meglehetősen bonyolult folyamat és a következő lépésekben
megy végbe: bármilyen tárgyról legyen szó, a látás folyamata közben először a
tárgy által visszavert fénynyalábok (fotonok) megtörnek a szemgolyó előtt talál-
ható szemlencsén, majd fordított képként a szemgolyó mögötti retinára vetődnek.

AZ EVOLÚCIÓS CSALÁS190



A tárgy által visszavert fénynyalábok fordított képként vetődnek a retinára. A lát-
vány, amely itt elektromos jelekké alakul, eljut az agy hátsó részében található lá-
tóközpontba. A látóközpontnak nevezett hely egy parányi terület. Mivel a fény
nem hatol be az agyba, a látóközpont sem érintkezhet a fénnyel. Vagyis, mi egy
ragyogó és perspektivikus világot egy kicsiny pontból érzékelünk, amelyhez a
fény soha nem érhet el

Amikor a tűz fényét és forróságát érezzük, agyunk koromsötét, és hőmérséklete
sem változik meg egyáltalán

A LÁTÁS FOLYAMATA



A látottakat az itt elhelyezkedő sejtek elektronikus jelekké alakítják, majd az ide-
gek segítségével az agy hátsó részébe, a látóközpont nevű kicsiny helyre továbbít-
ják. Újabb műveletek sorozata folytán ezek a jelek képként jelennek meg az agy-
nak ebben a központjában. Vagyis a látás maga valójában az agy egy parányi,
hátsó, koromsötét helyén valósul meg, ahová semmilyen módon nem hatol be
a fény.

Vizsgáljuk most meg még egyszer figyelmesen azt az információt, amit általá-
ban mindenki jól ismer. Amikor az ember azt mondja, „látok”, tulajdonképpen a
szeme által felfogott ingerek nyomán létrejövő elektronikus jelek „eredményét”
látja az agyban. Vagyis miközben azt mondjuk, „látok”, gyakorlatilag agyunk
elektronikus jeleit kísérjük figyelemmel.

Minden kép, ami életünk során elénk tárul, egy néhány köbcentiméternyi
látóközpontban jön létre. Ezek a sorok is, amit Ön éppen olvas, a végtelen táj
is, amit a horizont felé pillantva látunk, ezen a kicsiny helyen képződnek. S
közben van még egy dolog, amit nem szabad elfelejtenünk: ahogyan azt már
megállapítottuk, a koponyába nem jut el a fény, vagyis az agy belseje korom-
sötét. Következésképpen az agy soha nem tud kapcsolatba lépni a fénynyel
magával.

Nézzünk egy példát erre az érdekes helyzetre. Képzeljük el, hogy egy gyertya
van előttünk. Szemben ülünk vele és hosszasan szemléljük. Ám ez idő alatt
agyunk a gyertya fényének lényegével (a fénnyel magával) egyáltalán nem lép
kapcsolatba. Koponyánk és agyunk belsejében akkor is teljes a sötétség, amikor
mi a gyertyafényre szegezzük tekintetünket. Agyunk sötétjében egy fényes, ragyo-
gó és színekkel teli világot szemlélünk.

R.L. Gregory így beszél a látásban rejlő csodáról, amit mi oly természetesnek
veszünk:

A látás számunkra olyannyira megszokott dolog, hogy bizony nagy képzelőe-
rő szükségeltetik annak észrevételéhez, hogy vannak itt még megoldatlan kér-
dések. Ne feledjék a következőt: szemünk apró, fejjel lefelé fordított képeket
érzékel, mi pedig ezeket szilárd tárgyakként látjuk környezetünkben. A tárgyi
világot a retinán keletkező jelek végeredményeként érzékeljük és ez tulajdon-
képpen nem más, mint egy csoda. 195

Ugyanez érvényes a többi érzékszervre is. A hang, a tapintás, az ízlelés és az
illat mind egy-egy elektronikus jel formájában jut el az agyba, ahol a megfelelő
központokban benyomásként jelentkezik. 

A hallás ugyanígy zajlik: A külső fül a fülkagyló segítségével összegyűjti
a hanghullámokat és a középfülbe juttatja. A középfül ezeket a hangrezgése-
ket felerősítve a belső fülbe vezeti, a belső fül pedig a rezgéseket elektroni-
kus jelekké alakítja tovább az agynak. A hallás is az agyban történik, a halló-
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központban megy végbe. Ahogyan a fény nem jut be a koponyába, úgy a hang
sem ér el oda. Bármilyen zajos is a külvilág, az agy belsejében síri csend ural-
kodik.

Ennek ellenére az agy a legélesebben érzékeli a hangokat. Egy egészséges em-
ber füle mindenféle sistergés vagy sercegés nélkül mindent meghall. Agyunkban,
ahol teljes csend uralkodik, egy széles frekvenciasávon belüli minden hangot ér-
zékelünk. Halljuk a zenekar szimfóniáját, halljuk egy zsúfolt hely minden zaját, a
falevél susogását és a repülőgépek zúgását is. Ha azonban mindeközben egy érzé-
keny műszerrel megmérnénk agyunkban a hang szintjét, azt tapasztalnánk, hogy
odabent mély csend honol.

Az illatok érzékelése szintén ehhez hasonló. A vanília vagy a rózsa illatát al-
kotó molekulákat a levegő szállítja el az orr epitelium nevű részéhez. Itt apró, rez-
gő szőröcskék találhatók, bennük pedig érzékelők. Az illatmolekulák ezekkel az
érzékelőkkel lépnek kapcsolatba. E kölcsönhatás eredményeképpen elektronikus
jelek képződnek és jutnak az agyba, amelyeket mi illatként fogunk fel. Végered-
ményben, az általunk kellemesnek vagy kellemetlennek tartott illatok nem mások,
mint ezeknek a molekuláknak a kölcsönhatásából származó elektronikus jelek,
amelyeket agyunk érzékel. Egy parfüm vagy egy virág illatát, a kedvenc ételün-
ket, a tenger illatát, vagy bármilyen más kedves illatot az agyunkkal érzékelünk,
mint ahogyan azokat a szagokat is, amelyeket kellemetlennek találunk. Az illat-
molekulák maguk azonban soha nem jutnak el az agyunkig. Akárcsak a hangnál
és a látványnál, itt is az elektronikus jelek azok, amelyek elérik az agyat. Vagyis
minden illat, amit születésünk óta a külvilág tárgyainak tulajdonítunk, szaglószer-
vünk által felfogott elektronikus jelek sokasága.
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A tárgyról visszave-
rődő ingerek elektro-
nikus jelzéssé alakul-
nak és az agyban egy
benyomást hoznak
létre. Amikor azt
mondjuk, „látok”, va-
lójában az elménk-
ben lévő elektroni-
kus jelek hatását
szemléljük.



Hasonlóképpen az ember nyelvének elülső részén négy különböző kémiai ér-
zékelő található, melyek a sós, az édes, a savanyú, illetve a csípős ízeket érzéke-
lik. Ízlelőbimbóink kémiai reakciók sorozata után ezeket az érzeteket elektronikus
jelekké formálják és továbbítják az agynak. Az agy pedig ízként észleli ezeket a
jeleket. Amikor egy csokoládét vagy kedvenc gyümölcseink egyikét majszoljuk,
az íz, amit érzünk, az agyunk által dekódolt elektronikus jelekből származik. A
külső tárgyhoz pedig soha nem juthatunk el; a csokoládét magát nem láthatjuk,
nem szagolhatjuk és nem ízlelhetjük meg. Példa erre az, hogy ha elvágnánk az
agyba vezető ízlelőket, semminek az aromája nem jutna el az agyunkba, vagyis
teljesen elveszítenénk az ízek érzetét.

Ezen a ponton a következő tény is egyértelművé válik: egyáltalán nem lehe-
tünk biztosak abban, hogy egy íz, amit mi valamilyennek érzünk egy étel megkós-
tolásakor, vagy egy hang, amit mi valamilyennek hallunk, a másik ember számá-
ra is ugyanolyan. Ezzel kapcsolatban Lincoln Barnett így vélekedik:

Senki nem tudhatja, hogy a piros, amit lát, ugyanaz a piros-e, mint amit a másik em-
ber érzékel, vagy a dó, amit hall, ugyanaz a dó-e, mint amit a másik ember hall. 196

Ami a tapintásunkat illeti, nincsen semmi különbség. Amikor megérintünk egy
tárgyat, a bőr érzőidegeinek segítségével jutnak el az agyba azok az információk,
amelyek segíteni fognak a külvilág, illetve az adott tárgy felismerésében. A tapin-
tás érzete az agyunkban jön létre. Nem az ujjbegyben vagy a bőrben keletkezik,
mint ahogyan sokan gondolják, hanem az agy úgynevezett tapintó-központjában.
A tárgyak felől érkező elektronikus jeleket agyunk átértékeli s ennek eredménye-
képpen különféle benyomásaink alakulnak ki: szilárdságot, puhaságot, meleget
vagy hideget érzékelünk. Ezek a tulajdonságok határozzák meg a tárgyakat. Sőt, a
tárgyak beazonosításához szükséges mindenféle részletre is ezen jelek segítségé-
vel teszünk szert. Neves filozófusok, mint például B. Russel vagy L. Wittgeinstein
így vélekednek erről a fontos igazságról:

Nem kérdezhetünk rá és nem tudjuk megvizsgálni, hogy a citrom valóban lé-
tezik-e, illetve hogy milyen folyamat eredményeképpen létezik. A citrom nem
más, mint nyelv által érzékelhető íz, orr által érezhető illat, illetve szemmel lát-
ható szín és forma. És csakis ezen tulajdonságok lehetnek egy tudományos ku-
tatás vagy tudományos nézet vizsgálódásának tárgyai. A tudomány soha nem
ismerheti meg a tárgyi világot. 197

Vagyis lehetetlen eljutnunk az anyagi világhoz. Minden tárgy, amivel kapcso-
latba kerülünk, valójában olyan benyomások együttese, mint a látás, a hallás és a
tapintás. Agyunk, amely az érzékelőközpontok információit értékeli, életünk so-
rán nem a rajtunk kívüli anyaggal „magával”, hanem annak agyunkban kép-
ződő másolataival áll kapcsolatban. Mi pedig tévedünk, ha ezekről a másolatok-
ról azt gondoljuk, hogy rajtunk kívül létező valóságos anyag.

AZ EVOLÚCIÓS CSALÁS194



Az agyunkban képződő „külvilág”
A fizikai tények, amelyekről eddig beszéltünk, vitathatatlan eredményre juttattak
bennünket: a dolgok, amiket látunk, tapintunk, hallunk, s amelyeknek az „anyag”,
„világ”, „Univerzum” neveket adjuk, csakis és kizárólag agyunkban képződő elekt-
ronikus jelek. Mi sohasem juthatunk el az agyunkon kívül létező anyag lényegéhez.
Csak azt látjuk, halljuk és ízleljük, ami a külvilágról agyunkban leképződik.

Például aki gyümölcsöt eszik, valójában nem magával a gyümölccsel lép kon-
taktusba, hanem a benyomással, amit a gyümölcs az agyban létrehoz. Amit mi
„gyümölcsnek” nevezünk, az az agyban képződő, a gyümölcs formájához, ízéhez,
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Agyunk belsejében, ahol teljes a sötétség, egy színekkel teli világot szem-

lélünk, mintha egy sötét szoba ablakából kitekintve egy színpompás ker-

tet látnánk



illatához és szilárd halmazállapotához tartozó elektronikus jelek összessége. Ha az
agyba tartó látóidegeket elvágnánk, a gyümölcs képe is egy szempillantás alatt el-
tűnne. Vagy ha megszakadna a kapcsolat az orrban található érzékelők és az agy-
ba tartó idegek között, véglegesen megszűnne az illatok érzékelése.  Hiszen a gyü-
mölcs nem más, mint az agy által értékelt néhány elektronikus jel.

Egy másik kérdés, amin el kell gondolkodnunk, az a távolság érzetének kérdé-
se. Például az a távolság, ami Ön és e között a könyv között van, valójában annak
az űrnek az érzete, ami az Ön agyában képződik. Igazából azok a tárgyak is, amik-
ről az ember azt gondolja, hogy nagyon messze vannak, saját agyán belül létez-
nek. Az ember például felnéz az égre és a csillagokat szemléli, s közben azt hiszi,
hogy ezek több millió fényévnyi távolságra vannak tőle. Pedig a csillagok őbenne
vannak, agyának látóközpontjában. Miközben Ön ezeket a sorokat olvassa, való-
jában nincs is abban a szobában, amelyben azt gondolja, hogy van; ellenkezőleg,
a szoba van Önben. Saját testének látványa hiteti el Önnel, hogy Ön a szobában
van. Egyet azonban ne felejtsen el: az Ön teste is csak egy kép az Ön agyában.
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Minden, amit életünk során látunk, agyunk hátsó részében, a látóközpontban jön
létre, ez a látóközpont pedig csupán néhány köbcentiméter nagyságú. Egy szűk
szoba képe is, egy tágas panoráma látványa is belefér ebbe a parányi térbe. Va-
gyis az, amit látunk, nem olyan méretű, amilyen a külső valóság, hanem csupán
akkora, amekkorát agyunk érzékel



Ez igaz az összes többi benyomásunkra is. Például, miközben Ön azt hiszi, hogy
a szomszédos szobában lévő televízió hangját hallja, valójában az agyában létrejö-
vő hanggal van kontaktusban. Ön azt sem tudja bizonyítani, hogy van egy szoba az
Ön közelében, és azt sem, hogy a hang a szobában lévő televízióból hallatszik. Az
a hang, amiről azt gondolja, hogy távolról jön, és az a beszéd, amely az Ön mellett
álló személytől származik, valójában az Ön agyának néhány négyzetcentiméternyi
hallóközpontjában képződik. Ezen érzékelő központon kívül olyan fogalmak, mint
jobb, bal, elöl vagy hátul, nem léteznek. Vagyis a hang Önhöz nem jobbról, balról
vagy felülről jut el; a hang nem valamely irányból érkezik.

Így van ez az illatokkal is. Egyik sem messziről jön. Az agy érzékelő központ-
jában létrejövő illatokról Ön azt hiszi, hogy a külvilág tárgyainak illata. Pedig aho-
gyan egy rózsa képe a látóközpontban születik meg, úgy ennek a rózsának az illa-
ta is az agy egyik központjában, az illatot érzékelő központban képződik. Ön nem
tudhatja, hogy kívül van-e egyáltalán rózsa és hogy van-e illata.

Hiszen a „külvilág”, amit benyomásaink alapján megismertünk, valójában nem
más, mint az agyunkba futó „elektronikus jelek összessége”. Agyunk egész életünk
során ezeket a kódokat fejti meg, ezeket értékeli. Mi pedig úgy éljük le életünket,
hogy azt hisszük, ez maga a „külső” anyag és észre sem vesszük, hogy tévedünk.
Tévedünk, hiszen az anyaghoz, az anyag lényegéhez soha nem juthatunk el.

A jeleket, amiket mi „külvilágnak” hiszünk, az agyunk értelmezi. Nézzük példá-
ul a hallást. A fülünk érzékelte hanghullámokat agyunk értelmezi és fordítja le szim-
fóniává. Vagyis a zene nem más, mint benyomás, ami az agyban képződik. Amikor
pedig a színeket érzékeljük, valójában az történik, hogy szemünkhöz különböző
hosszúságú fényhullámok jutnak el, melyeket ugyancsak az agy színekké alakít. 

A „külvilágban” nincsenek színek. Sem az alma nem piros, sem az ég nem
kék, sem pedig a fák nem zöldek. Ezek a dolgok csak azért olyanok, amilyenek,
mert így érzékeljük őket. A „külvilág” teljeséggel az érzékelőtől függ.

Ami a szemet illeti, ha a retinában valami zavar lép fel, az színvakságot ered-
ményez. Van, aki a kéket zöldnek, van, aki a pirosat kéknek látja, és van, aki a szí-
neket a szürke különböző árnyalataiként érzékeli. Ezek után nem fontos, hogy a
külső tárgy színes-e vagy sem.

A neves gondolkodó, Berkeley is felhívja a figyelmet erre a tényre:
Kezdetben az emberek azt hitték, hogy a színek, az illatok „valóságosak”. Ké-
sőbb azonban megdőltek az effajta nézetek és az emberek rájöttek, hogy ezek
a dolgok az érzékelés által léteznek. 198

Következésképpen mi nem azért látjuk színesnek a tárgyakat, mert azok színe-
sek, vagy mert külső anyagi valóságuk van. Minden tulajdonság, amivel a léte-
zőket felruházzuk, bennünk van és nem a „külvilágban”.

Hogy állíthatjuk akkor, hogy pontosan ismerjük a „külvilágot”?
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Az ember korlátolt tudása
A legfontosabb eredmény, amire az eddigiekben leírtak alapján jutottunk az, hogy az
ember igazából rendkívül kevés tudással rendelkezik a külvilágról. A külvilágot ille-
tő tudásunk az öt érzékszerv alapján alakul, ezen kívül nincsen semmi bizonyíték ar-
ra, hogy az a világ, amit ezen érzékszervek alapján ismerünk, illetve az „igazi világ”
egymással megegyezik. Következésképpen az igazi világ lehet, hogy teljesen más,
mint az, amit mi érzékelünk. Sok olyan lény és létdimenzió lehet ott, amiket mi kép-
telenek vagyunk érzékelni. A mi tudásunk, még ha az Univerzum legtávolabbi pont-
jaiig jutunk is el, korlátolt marad. Aki minden létezőt teljes és tökéletes valójában is-
mer, az a magasztos Isten, aki mindannyiukat megteremtette. Isten teremtményei
csak annyi tudásnak lehetnek birtokában, amennyire Isten engedélyt adott. 

Az egyetlen világ, amit ismerünk, elménkben létezik, ott ölt alakot, ott kap
hangot és ott nyer színeket. Röviden, olyan világ, amely az elménkben születik, s
az egyetlen világ, amelynek létében bizonyosak lehetünk.
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A modern fizika felfedezései is azt mutatják,
hogy az anyagi Világegyetem benyomások
összessége. A neves amerikai tudományos
magazin, a New Scientist, 1999. január 30-i
számában felveti ezt a tényt, címlapján a kö-
vetkező kérdéssel: „Túl a valóságon: az Uni-
verzum az információk kavalkádja, az anyag
pedig csak vízió?” 

A New Scientist 2002. április 27-i számában,
„Üres Univerzum” címmel egy cikk jelent meg,
melyben a következőket olvashatjuk: „Ön egy
magazint tart a kezében. Szilárdnak érzi, és
úgy tűnik, hogy léte független a térben. Ez az
Ön környezetében lévő tárgyakra – talán
egy csésze kávé, vagy egy számítógép – is
érvényes. Mindegyik úgy néz ki, mintha va-
lóságos lenne. Ám mindegyik illúzió. Ezek
a tárgyak, amiket mi szilárdnak vélünk,
valójában csak vetületek, amik az Univer-
zumunk határain létező változatos for-
mák módosulásából adódnak”



Ezt a következő példával szemléltethetjük: Először képzeljük azt, hogy
agyunkat kiveszik a testünkből és egy üvegedényben mesterségesen életben
tartják. Helyezzünk mellé egy számítógépet, amely képes mindenféle elektro-
nikus jel létrehozására. Aztán mesterségesen hozzunk létre és mentsünk el eb-
ben a számítógépben mindenféle közeget az ahhoz tartozó képekkel, hangok-
kal, illatokkal. Kössük a gép elektronikus vezetékeit az agy érzékelő központ-
jaihoz és adjuk át az agynak az elmentett információt. Az Ön agya (vagy más
szóval „Ön”), ezeket a jeleket felfogva, azt a környezetet fogja látni és megél-
ni, ami a jeleknek megfelel.

Ezzel a számítógéppel az Ön saját külsejét illető információkat is tudunk to-
vábbítani. Ha például mindazokat az elektronikus jeleket továbbítjuk az Ön agyá-
ba, amit egy asztalnál ülve lát, hall és tapint, az Ön agya azt fogja hinni, hogy Ön
egy üzletember, aki az irodájában ül. Ameddig a számítógép által keltett ingerek
tartanak, addig a képzeletbeli élet is tart. Arra pedig, hogy pusztán egy agyról van
szó, Ön semmilyen módon nem fog tudni rájönni. Mert elég az agy megfelelő köz-
pontjait a megfelelő módon stimulálni ahhoz, hogy abban létrejöjjön egy világ.
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A mesterséges ingerek eredményeként, annak ellenére, hogy kívül nincsen semmiféle
anyagi valóság, agyunk belsejében egy hiteles élet, illetve élénk anyagi világ jöhet lét-
re. Egy ember, aki mesterséges ingereket kap, azt gondolhatja, hogy egy repülőt vezet,
miközben valójában otthon ül



Ezek a stimulációk érkezhetnek valamilyen mesterséges forrásból, például egy
felvevőkészülékből, de lehet más eredetük is.

A neves tudományfilozófus, Bertrand Russell azt írja erről a kérdésről:
Ami a tapintást illeti, ha megérintünk egy asztalt, az tulajdonképpen egy elekt-
ronikus stimuláció, mely az ujjaink hegyénél lévő elektronok és protonok mi-
att jön létre. Ez a modern fizika szerint, az asztalt felépítő elektronok és proto-
nok közelségéből adódik. Ha ujjunk hegyénél ugyanezt a hatást más módon
váltanánk ki, az ugyanezt a benyomást keltené, habár semmiféle asztal
nem lenne előttünk. 199

Nagyon könnyű csapdába esni és valósnak vélni a benyomásokat, amelyeknek
amúgy nincs is anyagi megfelelője. Ezt voltaképpen álmunkban gyakorta átéljük.
Az álom során a helyzetek, az emberek, a tárgyak és a környezet is pontosan olya-
nok, mint a valóság. Pedig minden egy-egy benyomás, nem más. Az álom és a
„valóságos világ” között padig alapjában véve nincsen különbség: mindkettőnek
elménk ad otthont. 

Ki az érzékelő?
Ahogyan eddig már világossá vált, kétségtelen, hogy az anyagi világ, amelyben
élünk és amit „külvilágnak” nevezünk, csak az agyunkban létezik. Itt bukkan fel
azonban az igazán fontos kérdés: ha minden anyagi létező valójában csak egy-egy
benyomás, akkor az agyunk micsoda? Ha a karunk, a lábunk, vagy bármilyen más
tárgy az anyagi világból csak benyomás, akkor az agyunk is, akárcsak a többi
anyag, benyomás kell, hogy legyen.

Ezt a kérdést jobban megvilágítja egy álommal kapcsolatos példa. Annak
megfelelően, amiről eddig szó volt, képzeljük el, hogy álmodunk. Az álomban
álombeli testünk van, álombeli karunk, álombeli törzsünk, álombeli szemünk
és álombeli agyunk. Ha valaki álmunkban azt kérdezné: „hol látsz?”, azt vála-
szolnánk: „az agyamban látok”. Holott előttünk semmiféle agy nincsen. Csak
egy álombeli test, egy álombeli koponya és egy álombeli agy. Az erő pedig,
aki az Ön álmát látja, nem az álombeli agy, hanem egy olyan lény, amely azon
„túl” van.

Tudjuk, hogy az álombeli, illetve a valóságos életnek nevezett élet között
nincsen semmiféle fizikai különbség. Márpedig ha valaki a valóságos életnek
nevezett környezetben megkérdi tőlünk: „hol látsz?”, értelmetlen dolog azt vá-
laszolni: „az agyamban”, mint ahogy azt a fenti példában tettük. Egyik esetben
sem az agy, mint húsdarab az az erő, amely lát és érzékel. Ezidáig arról beszél-
tünk, hogy a külvilág egy másolatát nézzük az agyunkban. Az egyik fontos do-
log, ami ebből következik az, hogy a külvilág lényegét teljes formájában soha
nem ismerhetjük meg.
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Egy másik, legalább ilyen fontos igazság az, hogy az „erő”, amely az agyunk-
ban képződő világot figyeli, nem lehet az agy maga. Az agy olyan, mint egy szá-
mítógépmonitor-rendszer, amely feldolgozza a hozzá érkező adatokat és látvány-
nyá fordítja le őket. Ha azonban megfigyeljük, egyik számítógép sem figyeli saját
magát. Nicsenek is tudatában annak, hogy léteznek.   

Ha a tudatot keresve megvizsgáljuk az agyat, egy olyan anyag kerül elénk,
amely fehérje-, illetve zsírmolekulákat tartalmaz, akárcsak a többi élő szervezet.
Vagyis a húsdarabban, amit agynak nevezünk, nincsen semmi, ami a látottakat de-
kódolná és létrehozná a tudatot, vagyis, amely az „én”-nek nevezett dolgot meg-
teremthetné.

R.L. Gregory így fejti ki, milyen tévedésbe esnek az emberek az agyban törté-
nő képérzékeléssel kapcsolatban:

A következőről van szó: az ember könnyen mondja, hogy a szeme az, amely
az agyban képeket hoz létre. Ám ezt jobb, ha elfelejtjük. Ha azt állítjuk, hogy
a kép az ember agyában jön létre, ahhoz hogy ezt lássuk, egy belső szemre is
szükségünk van. De ahhoz, hogy ennek a szemnek a képét láthassuk, egy to-
vábbi szemnek is kell ott lennie... Ez pedig végtelen számú szemet és képet fel-
tételez. Ez pedig lehetetlen. 200

És itt van az a pont, amelynél a materialisták, akik nem fogadnak el más léte-
zőt az anyagon kívül, megakadnak: kié a „belső szem”, amely lát, a látottakat ér-
zékeli, aztán pedig reagál?

A tudomány és filozófia világában Karl Pribram is felhívja a figyelmet, arra a
fontos kérdésre keressük a választ, ki az, aki érzékel:

Az embereket már a görögök óta foglalkoztatja a „gépben lakó szellem”, a „kis
emberben lévő kis ember” gondolata, illetve ehhez hasonló elképzelések. Hol
van az „én”, vagyis az a lény, aki az agyat használja? Ki az, aki a tudás lé-
nyegét birtokolja? Ahogyan Assisi Szent Ferenc is kijelentette: „Azt keres-
sük, ki az, aki figyel.” 201

Képzelje Ön el most a következőt: a könyv, amit a kezében tart, a szoba, ahol
ül, röviden minden, ami az Ön elé táruló látványhoz tartozik, az Ön agyában je-
lentkezik. Ezeket a képeket vajon az atomok látják? Az atomok, melyek vakok,
nem hallanak és tudatlanok? Hogyan lehet, hogy az atomok egy része szert tett er-
re a tulajdonságra, egy másik része pedig nem? Gondolkodásunk, értelmünk, s az,
hogy emlékszünk, örülünk, szomorkodunk, mindez csupán atomok közti kémiai
reakciókból állna?

Ha ezeken a kérdéseken figyelmesen elgondolkodunk, rájövünk, hogy értelmet-
len dolog az erőt az atomokban keresni. Egyértelmű, hogy aki lát, hall és érez, az
egy anyagon túli létező. Ez a létező „élő” és se nem anyag, se nem kép. Ez a léte-
ző a mi testünk látványát használva lép kontaktusba az egyes benyomásokkal.
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Ez a létező: a „Lélek”.
Az intelligens létező, aki ezeket a sorokat írta, illetve azok az intelligens léte-

zők, akik olvassák, nem egy-egy atom- és molekulahalom, illetőleg ezek kémiai
reakciói, hanem egy-egy „lélek”.

Az igazi, abszolút létező
Mindezek a tények egy nagyon lényeges kérdéssel állítanak szembe minket: ha az
anyagi világként ismert hely valójában a lelkünk által érzékelt benyomások ösz-
szessége, akkor mi ezeknek a benyomásoknak a forrása?

Ha meg akarjuk válaszolni ezt a kérdést, szem előtt kell tartanunk azt a fontos
igazságot, hogy az anyag önmagában, független formában nem létezik. Az anyag egy
benyomás, ezáltal „mesterséges” dolog. Más szóval, ezt a benyomást egy másik erő-
nek kell létrehoznia, vagyis megteremtenie. Méghozzá folyamatosan. Amennyiben a
teremtés nem folyamatos, az anyagnak nevezett benyomások is szertefoszlanak, el-
tűnnek. Ez olyasmi, mint a televízió képernyőjén megjelenő vetítés. Ahhoz hogy az
adás folyamatos legyen, a képsoroknak is folyamatosan kell pörögniük.

Vajon ki az, aki folyamatosan vetíti lelkünknek a csillagokat, a Földet, a növé-
nyeket, az embereket, a testünket és minden mást, amit látunk?

Teljesen nyilvánvaló, hogy van egy felsőbbrendű Teremtő, aki az egész anya-
gi világot, amelyben élünk, vagyis minden benyomást megteremtett, és folyama-
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Az agy fehérje- és zsírmolekulákból álló sejtek összessége. Ezek a sejtek a
neuronok (fent balra). Nyilvánvaló, hogy a tudatot nem a neuronok hozzák létre.
Ha a neuronokat megvizsgáljuk, atomokhoz jutunk (fent jobbra). Kétségtelen,
hogy a tudatlan atomok sem hozhatják létre a tudatot. Az agynak nevezett hús-
darabban nincsen olyan erő, amely képeket tudna szemlélni, amely létrehozná a
tudatot, azaz amely megteremthetné az „én”-t



tosan teremt. Ez a Teremtő, aki ilyen látványos teremtést mutat nekünk, végtelen
erő és tudás birtokosa.

Minden, ami a miénk, valójában álom…
Tudományosan igazolt és logikus tény tehát, hogy a „külvilág” nem anyag. A
„külvilág” képek összessége, amit Isten mutat folyamatosan a lelkünknek. Vala-
miért azonban az embereknek általában nem ez tartozik a „külvilág”-ról alkotott
fogalmába, vagy nem akarják, hogy ez tartozzon bele. 

Ha Ön ebbe a kérdésbe egy kicsit is őszintén és bátran belegondol, észre
fogja venni annak igaz voltát, hogy háza a benne lévő összes holmival vagy ré-
giséggel együtt, a nyaralója, az új autója, az irodája, az ékszerei, a bankszám-
lája, az összes ruhája, a házastársa, a gyermekei, a munkahelyi barátai és min-
den, amije csak van, az Ön elméjében létezik. Minden, amit Ön maga körül lát,
hall, érez, vagyis amit öt érzékszervével érzékel, a „másolat-világhoz” tartozik:
kedvenc zenészének hangja, a szék keménysége, amin éppen ül, a parfüm,
amelynek illata kellemes az Ön számára, a Nap, amely melegíti Önt sugaraival,
egy színpompás virág, egy madár, amely elszáll az Ön ablaka előtt, a tenger vi-
zét szántó motorcsónak, az Ön kertje, mely bőséges termést hoz, a számítógép,
amit munkahelyén használ vagy a hifitornya, mely a világ legújabb technológi-
ája szerint készült.

Az igazság ez, hiszen az evilág, mely csupán azért teremtetett, hogy az embert
próbára tegye, képek sorozata. Az emberek, rövid életük során, valójában nem lé-
tező benyomásokkal tétetnek próbára. Ezek a benyomások pedig elsősorban von-
zó dolgokként jelentkeznek.

Az igazság, hogy minden csak kép, ami nagyon fontos abból a szempontból,
hogy észrevegyük, mindez a mohóság és szenvedély értelmetlen. Mert ha megért-
jük ezt az igazságot, az hozzájárul ahhoz, hogy lássuk, minden, amit az emberek
elértek vagy el akarnak érni –  mohón hajszolt javaik, gyermekeik, akikre oly
büszkék, házastársuk, akiről azt hiszik, hogy a legközelebb áll hozzájuk, barátaik,
saját testük, amit módfelett szeretnek, pozícióik, amelyekről azt gondolják, hogy
kiemelkedővé teszik őket, az iskolák, ahol tanultak, vagy nyári vakációik –, csu-
pán egy-egy álomkép. Vagyis minden mohó igyekezet és időtöltés hiábavaló.

Így máris nevetségessé válnak azok, akik megszerzett javaikkal, gyárukkal,
holdingjukkal, villájukkal vagy földjükkel dicsekszenek, mintha ezek valóban lé-
tező dolgok lennének. A jachtjuk fedélzetén  „feszítve” sétálgató gazdagok, vagy
akik kocsijukkal felvágnak barátaik előtt és állandóan gazdagságukat fitogtatják,
és akik azt gondolják, hogy pozíciójuk különlegesebbé teszi őket a többi ember-
nél, s emiatt kérkednek vele, jó ha tudják, nehéz helyzetbe fognak kerülni, amikor
rájönnek, hogy mindez csak álom volt.
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Ehhez hasonlót álmaik során is nagyon gyakran átélnek. Álmukban is van
házuk, modern autójuk, rendkívül értékes ékszereik, aranyuk-ezüstjük és va-
lutakötegeik. Álmukban is magas beosztásúak, emberek ezreit foglalkoztató
gyáruk van, erősek és rengeteg embert irányítanak, ruháikkal mindenkit ámu-
latba ejtenek… De ahogyan álmukban nevetséges dolog ezekkel kérkedni,
ugyanúgy nevetséges egy-egy evilági kép miatt büszkélkedni. Az is, amit ál-
mukban élnek át, az is, amit ebben a világban látnak, végeredményben egy-
egy kép az elméjükben.

Amikor ezek az emberek ráébrednek az igazságra, el  fogják szégyellni  magu-
kat amiatt is, ahogyan az evilág egyes eseményeire reagáltak. Mindazok, akik ma-
gukból kikelve vitatkoznak, kiabálnak, csalnak vagy megvesztegethetők, akiknek
szélhámosságon jár az eszük, akik hazugok, akik fösvények, akik fájdalmat okoz-
nak az embereknek, akik verekszenek és káromkodnak, akik erőszakosak, akiket
csak a pozíció érdekel, akik féltékenykednek, akik megpróbálnak felvágni mások
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Ha az ember mindezek fényében egy kicsit mélyebben elgondolkozik, maga is
észreveszi ezt a meglepő, rendkívüli helyzetet. Vagyis azt, hogy a világon min-
den esemény egy álom…



előtt vagy megpróbálják magukat jobb színben feltüntetni, megszégyenülnek, ha
rájönnek, hogy mindez csak egy álom része. 

A 20. századi materialista filozófia egyik legnagyobb védelmezője, a megrög-
zött marxista George Politzer például az „autóbusz példájára” hivatkozik,
mint az anyag létezésének „fontos bizonyítékára”. Politzer szerint azok a gondol-
kodók is, akik azt mondják, hogy az anyag csupán benyomás, félreugranak az au-
tóbusz elől, hogy az el ne üsse őket. Ez pedig azt bizonyítja, hogy az anyag tár-
gyi valóság. 202

Egy másik neves materialista, Johnson pedig, amikor valaki azt mondta neki,
hogy az anyag benyomás, a kövekbe rúgva próbálta „bebizonyítani” azok fizikai
létezését. 203

Egy hasonló példa Politzer tanítómesterétől, Friedrich Engelstől, aki Marx-
szal együtt a dialektikus materializmus védelmezője. Azt írja: „ha a szelet süte-
mény, amit megeszünk, csupán benyomás lenne, nem csillapítaná az
éhségünket”.204

Neves materialisták, mint például Marx, Engels és Lenin, egyfolytában ilyen
példákat hoznak fel műveikben, amelyek hemzsegnek felindult megnyilvánulása-
iktól: „egy pofon után megértitek az anyag létezését”.

A materialisták tévedésének és efféle példálózásaiknak oka egy félreértés.
Azt, hogy „az anyag benyomás”, úgy értelmezik: „az anyag egy fényjáték”. Azt
hiszik, hogy a benyomás fogalma csupán a látásra terjed ki, és úgy vélik, hogy
a dolgok, amiket tapintással érzékelünk, tárgyak. Ha a busz elüt egy embert, ar-
ra azt mondják: „tessék, elüti, vagyis nem csupán benyomás”. Ők azon a ponton
akadnak el, hogy megértsék, mind az autóbusz szilárdsága, mind pedig az ütés
és a fájdalom, amit az ember ütközéskor érez, szintén csupán az elmében kelet-
kező benyomások. 

Az álom példája
Akármelyik érzékszervből indulunk ki, soha nem juthatunk el vele a külvilág kí-
vül létező lényegéhez. Ami ezt nekünk megmutatja, az a lényeges igazság, hogy
olyan dolgokat, amelyek adott pillanatban nem léteznek, az álom során létezőnek
érzékeljük. Az ember álmában nagyon valószerű eseményeket élhet át. Legurul-
hat a lépcsőn és eltörheti a lábát, komoly közúti balesetet szenvedhet, busz alá es-
het, vagy ha megéhezik, bekap egy süteményt és jóllakik. A napi eseményekhez
hasonló dolgokat álmunkban is ugyanolyan élethűen, ugyanolyan átérzéssel meg-
tapasztalhatunk.

Van, hogy az ember azt álmodja, elüti őt egy autóbusz, majd e balesetet kö-
vetően a kórházban tér magához s látja, hogy megnyomorodott. De ez csak egy
álom. Szintén álmában az emberrel megeshet, hogy balesetet szenved és meg-
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hal, s látja, amint a halál angyalai magukhoz veszik a lelkét s megkezdődik a túl-
világi élete. 

Az ember álmában nagyon tisztán érzékeli a dolgokat és a különböző esemé-
nyeket: hallja a hangokat, érzékeli a szilárdságot, érzi a fájdalmat, látja a fényt és
a színeket. Álmában minden éppen olyan természetesnek tűnik, mint a való élet-
ben. Egy süteménytől álmában is jóllakik. Annak ellenére, hogy a sütemény nem
valóságos, a jóllakottság érzetét kelti az emberben. Hiszen a jóllakottság is egy be-
nyomás. Jóllehet az ember mindezen említett élmények közben az ágyában fek-
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AZ ÁLOMBAN LÉVŐ VILÁG

Az Ön számára az anyag az, amit kezével megfog, illetve, amit szemével
lát. Jóllehet, Ön álmában is „megfogja a dolgokat és látja őket”, annak
ellenére, hogy valójában sem keze nincsen, sem szeme, sem pedig lát-

ni és megfognivaló tárgy. Ezeknek semmiféle anyagi valósága nincsen az Ön
agyán kívül. Vagyis Ön becsapja saját magát.

Vajon a valóságos élet és az álom között mi a különbség? Végül is mindkét
tapasztalat az agyban játszódik le. Ahogyan egy álombeli, nem létező világban
nyugodtan tudunk élni, úgy ez evilági életünkre is érvényes. Semmilyen logi-
kus indok nem akadályoz minket abban, hogy azt gondoljuk, amikor álmunkból
felébredünk, egy hosszabb álmot kezdünk álmodni, amire azt mondjuk, valósá-
gos élet. Az, hogy az álmot álomnak, a világot pedig valóságnak számítjuk, ki-
zárólag megszokásunk és elfogultságunk eredménye. Ez azt mutatja, hogy
ahogyan az álomból fel lehet minket ébreszteni, egy napon abból a világból is
felébreszthetnek minket, amiről azt hisszük, hogy most benne élünk



szik. Nincs ott se lépcső, se forgalom, se autóbusz, se sütemény. Aki álmodik, azt
olyan benyomások érik és olyan látvány fogadja, amely nem létezik a külvilágban.
Az, hogy az ember álmában olyan dolgokat él át, lát és érez, amik a „külvilágban”
anyagként nem léteznek, azt bizonyítja, hogy az egy olyan világ, amelynek termé-
szetét soha nem ismerhetjük meg.

A materialista filozófia hívei, főként a marxisták haragra gerjednek, ha ezt a
tényt, vagyis az anyag lényegét megemlítik előttük. Marx, Engels és Lenin felszí-
nes és tudatlan elképzeléseire hivatkoznak s lázasan magyarázkodnak.

Pedig arra is kellene gondolniuk, hogy mindez álmukban is megtörténhet: ál-
mukban olvassák a Das Kapitalt, álmukban vesznek részt a találkozókon, álmuk-
ban kerülnek összetűzésbe a rendőrséggel, vagy álmukban találja el őket egy kő
és álmukban érzik fejükön a seb lüktetését. Ha valaki álmukban megkérdezi őket,
akkor is „anyagnak” hiszik a dolgokat, amiket látnak. Pontosan úgy, ahogyan éb-
renléti állapotban azt gondolják, hogy amit látnak, az anyag. Ám akár álomról le-
gyen szó, akár a mindennapi életről, minden, amit az ember lát, tapasztal, érzékel,
az egy-egy benyomás.

Az idegek közti párhuzamos kapcsolat
Nézzük most Politzer közúti balesetes példáját. Ha az autóbusz-balesetet elszen-
vedő személy agyába futó idegeket, melyek az öt érzékszervvel állnak kapcso-
latban, egyidejűleg egy másik személy, például George Politzer agyához kötnék,
abban a pillanatban, hogy a baleset alanyát elüti az autóbusz, az otthonában ül-
dögélő Politzert is elütné. Tulajdonképpen az történne, hogy a balesetet elszen-
vedő személy által átélt minden érzést Politzer is átélné. Ez a példa ahhoz ha-
sonlítható, amikor egy lejátszóhoz csatlakoztatott két különböző hangfalból
ugyanazt a zeneművet halljuk. Politzer annak ellenére, hogy otthon ülne, halla-
ná a busz fékezését, érezné, ahogy a jármű hozzáér, érzékelné, hogy eltörött a
keze, látná a vért, átélné kórházba kerülését, érezné a gipsz keménységét és kar-
ja erőtlenségét.

Politzerhez hasonlóan ahány emberhez hozzákötnék a balesetet elszenvedő
személy idegeit, annyi ember élné át a balesetet elejétől a végéig. Ha a balese-
tet elszenvedő személy kómába esne, mindannyian kómába esnének. Sőt, ha az
esemény egyes részleteit valamilyen eszközzel rögzítenénk és vissza-visszate-
kerve másvalakinek továbbítanánk, azt az illetőt egymás után többször is elütné
az autóbusz.

Akkor hát melyik személy esetében is valóságos az autóbusz, amely elüti őt?
A materialista filozófia erre nem tud olyan választ produkálni, amelyben ne lenne
ellentmondás. A helyes válasz az, hogy mindannyian saját elméjükben élnék át a
baleset minden részletét.
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A süteménnyel és a kőbe rúgásos példával is ugyanez a helyzet. Ha az Engels
érzékszerveihez kötődő idegeket egyidejűleg egy másik személy agyához köt-
nénk, amikor Engels elfogyaszt egy szelet süteményt és a jóllakottság érzete tölti
el, vele egy időben a másik ember is süteményt enne és ő is jóllakna tőle. És ha a
materialista Johnson idegeit kötnénk egy másik emberhez, miközben Johnson be-
lerúg egy kőbe és megfájdul a lába, egyidejűleg az a személy is belerúgna a kőbe
és érezné a fájdalmat.

Akkor hát melyik sütemény és melyik kő valóságos? A materialista filozófia
erre sem tud ellentmondás nélküli választ adni. A helyes és logikus válasz a kö-
vetkező: Engels és a másik ember az elméjében fogyasztja el a süteményt és ott
jelentkezik a telítettség érzete is. Johnson és párja pedig minden részletével az el-
méjében éli át azt, ahogyan belerúg egy kőbe.

A fenti, politzeres példát változtassuk meg a következőképpen: Politzer idege-
it kössük arra az emberre, aki buszbalesetet szenved, és fordítva. Ez esetben, bár
Politzer valójában otthon ül, azt fogja hinni, hogy elütötte őt az autóbusz, míg az,
akit valóban elütött, a baleset minden borzalma ellenére mit sem észlel az egész
helyzetből, hiszen azt gondolja, hogy az otthonában üldögél. Ugyanezzel a logi-
kával a süteményes és a kőbe rúgásos példát is megközelíthetjük.

Mindez leleplezi előttünk, milyen fanatikus is a materializmus. Ez a filozófia
azon a feltételezésen alapszik, hogy az egyetlen abszolút létező az anyag. Pedig az
ember sohasem érintkezik az anyaggal magával, hogy azt állíthassa, minden
anyagból áll. A világ, amivel kapcsolatban vagyunk, az a világ, amit az elménk-
ben látunk. Az angol filozófus, David Hume a következőket mondja ezzel a tény-
nyel kapcsolatban:

Őszintén szólva, amikor belefeledkezem abba, amit önmagamnak nevezek,
lépten-nyomon olyan benyomásokkal találkozom, mint a meleg vagy a hideg,
a fény vagy az árnyék, a szerelem vagy a gyűlölet, a keserű vagy az ízletes. Ám
amint megszűnik az érzékelés, többé nem juthatok el magamhoz, ugyanakkor
soha nem figyelhetek másra, mint a benyomásra. 205

Kilépni az érzékelésből, és filozofálni az „anyagról”, amelynek lényege szá-
munkra mindig is felfoghatatlan, ezáltal elérhetetlen lesz, teljességgel ostobaság.
Ezért a materializmus olyan teória, amely a kezdetek kezdetén elbukott. 

Az agyban történő érzékelés 
A materialisták azt állítják, hogy mindaz, amiről itt írtunk, puszta filozofálás. Pe-
dig az, hogy a „külvilágként” ismert dolog benyomások összessége, nem filozo-
fálgatás, hanem tudományos tény. Minden orvostudományi egyetemen részletesen
oktatják, hogyan képződik az agyban a látvány és az érzések. A modern fizika és
a 20. századi tudomány felfedezései egyértelműen azt mutatják, hogy az anyag
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nem egy konkrét dolog, hanem bizonyos értelemben mindenki „egy agyában levő
képernyőt” követ figyelemmel.

Aki hisz a tudománynak, az kénytelen ezt beismerni, legyen akár ateista, budd-
hista, vagy más nézeteket valló. Egy materialista tagadhatja ugyan Isten létét, ám
ezt a tudományos tényt nem hazudtolhatja meg.

Még ha Karl Marx, Friedrich Engels, George Politzer korában nem is volt
olyan fejlett a tudományos felfogás és a tudományos lehetőségek, mint most, ak-
kor is meglepő, hogy nem voltak képesek megérteni egy ilyen egyszerű és egyér-
telmű tényt. Napjainkban a tudomány és a technológia rendkívül fejlett, és ezek a
lehetőségek még inkább megkönnyítik ennek az amúgy is nagyon egyszerű igaz-
ságnak a megértését. A materialisták pedig rettentően félnek attól, hogy az embe-
rek, ha csak részben is, de rájönnek, miről is van itt szó, illetve észreveszik, meny-
nyire megcáfolhatatlanul dönti romba a materialista filozófiát ez a felfedezés.

A materialisták páni félelme
A törökországi materialista körök erre a felvetésre, amiről Ön eddig olvasott, va-
gyis arra a tényre, hogy az anyag benyomás, egy ideig nem reagáltak különöseb-
ben. Ez azt az érzést keltette bennünk, hogy az emberek nem értik eléggé ezt a kér-
dést, ezért részletesebben ki kellene fejteni. Csakhamar azonban egyértelművé
vált, hogy a materialisták igen kényelmetlenül érzik magukat ennek a gondolatnak
napirendre kerülésétől, sőt, óriási félelem kerítette hatalmába őket.

Egy ideje saját fórumaikon, konferenciáikon, vitaüléseiken adnak hangot páni
félelmüknek. Ha gondterhelt és reménytelen megnyilvánulásaikat nézzük, egyér-
telmű, hogy eszmerendszerük súlyos krízishelyzetbe került. Már amúgy is komoly
csapás érte őket, amikor tudományosan is megdőlt a filozófiájuk alapját képező
evolúciós elmélet. Most pedig a darwinizmusnál sokkal lényegesebb dolgot, ma-
gát az anyagot kezdik elveszíteni, s ennek felismerése még nagyobb megrázkód-
tatást okozott számukra. Mivel saját nézőpontjukból ez „a legnagyobb veszély”,
egyetértenek abban, hogy ezzel „kulturális alapjaik semmisültek meg”.

A törökországi materialista körök aggodalmának és pánikhangulatának legin-
kább Rennan Pekünlü adott hangot, aki a materializmus védelmében álló Bilim ve
Ütopya (Tudomány és Utópia) című lap szerzője, s ugyanakkor tanárként is dol-
gozik. Pekünlü, akár e folyóirat hasábjain megjelenő cikkeiben, akár nyilvános vi-
tákon való felszólalásai alkalmával úgy beszélt Az evolúciós csalás című könyv-
ről, mint elsőszámú „veszedelemről”. Pekünlüt a könyv darwinizmust érvénytele-
nítő fejezetein túl főként az a rész nyugtalanította, amit most Ön is a kezében tart.
Olvasóinak (és meglehetősen kis számú hallgatóságának) a következőt üzente:
„nehogy az idealizmus hatása alá kerüljenek, védelmezzék materializmus iránti
hűségüket”, közben pedig Oroszország egykori vezérére, Vlagyimir I. Leninre hi-
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vatkozott. Pekünlü, aki mindenkinek Lenin egy évszázaddal ezelőtt megjelent
Materializmus és empiriokriticizmus című munkáját ajánlgatta olvasásra, nem csi-
nált mást, mint elismételte Lenin nézeteit: „ne gondolkodjanak ezen a kérdésen,
máskülönben elveszítik a materializmust és a vallás csapdájába esnek”. Pekünlü,
az említett materialista fórum hasábjain megjelent egyik tanulmányában az aláb-
biakat idézte Lenintől:

Ha az érzékszerveinkkel felfogható tárgyi valóságot egyszer már kifogásoltuk,
a kételkedés (agnoszticizmus), illetve az egyéni, önkényes ítéletalkotás (szub-
jektivizmus) felé hajlunk el, és elveszítjük a fideizmussal (vallásos hittel) szem-
beni összes fegyverünket; és ez az, amit a fideizmus akar. Ha a kisujjadat
nyújtod, előbb a karod, aztán az egész identitásod odavész. Ha az érzékszer-
veket az anyagi világ árnyékképeként nem is, de valami különleges tényezőnek
veszed, más szóval engedsz a materializmusból, identitásod a fideizmus csap-
dájába esik. Aztán az érzelmek nem tartoznak majd senkihez, ahogyan az érte-
lem sem, a lélek senki lelke sem lesz, az akarat senki akarata. 206

E sorok azt bizonyítják, hogy az igazság, amire Lenin rájött, s amely aggoda-
lommal töltötte el őt, és amit mind saját mind pedig „elvtársainak” fejéből ki akart
törölni, napjaink materialistáit ugyanúgy nyugtalanítja. Pekünlü és a többi materi-
alista zaklatottsága azonban még ezt is túlszárnyalja, hiszen tudatában vannak an-
nak, hogy ezt a tényt (tudniillik az anyag valóságát) már 100 évvel ezelőtt nagyon
egyértelműen és határozottan felismerték.

Számos materialista tudós rendkívül felszínes nézőpontból értékeli a tényt,
hogy „az anyag lényegéhez nem lehet eljutni”. Mert amiről itt szó van, az a leg-
fontosabb és legizgalmasabb témák egyike, amivel az ember élete során szembe-
sülhet. Ilyen érdekfeszítő kérdéssel korábban egyáltalán nem találkozhattunk. En-
nek ellenére a materialista tudósok reakciója, beszédmodoruk illetve írásbeli stí-
lusuk elárulja, hogy felfogásuk rendkívül sekélyes és felszínes.

Olyannyira, hogy reakcióik mindarra, amit leírtunk, továbbá a materializmusba
vetett elvakult hitük bizonyos értelemben csorbította gondolkodásmódjukat, emiatt
nem is képesek megérteni ezt a kérdést. Szintén a Tudomány és Utópia írója és
ugyancsak tanár Alaettin Şenel például, Pekünlühöz hasonlóan a következőknek
adott hangot: „A darwinizmus bukása még hagyján, a legnagyobb veszély ez a té-
ma”. Mivel érezte, hogy saját filozófiája nem áll szilárd lábakon, olyasmit követelt,
aminek lényege nagyjából ez: „hát akkor bizonyítsátok be, amiről beszéltek”. A
legérdekesebb az, hogy olyan sorokat vetett papírra, amelyek azt bizonyítják, nem
sikerült megértenie az igazságot, amelyben akkora veszélyt gyanított.

Şenel éppen ebben a témában írt egy tanulmányt, amiben elfogadja, hogy a
külvilág az agyban képként jelentkezik. Ám ő két csoportra osztotta ezeket a ké-
peket. Egyik csoportba sorolta azokat, amelyeknek van anyagi megfelelőjük, a
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másikba azokat, amelyeknek nincsen, és azt állította, hogy a külvilággal kapcso-
latos képek az első csoporthoz tartoznak. Ezen állítását pedig „a telefon példájá-
val” támasztotta alá. Így foglalta össze: „Nem tudom, hogy van-e az agyamban ke-
letkező képeknek anyagi megfelelőjük avagy nincsen, de ugyanez érvényes a te-
lefonbeszélgetésre is. Ha telefonon beszélek valakivel, nem láthatom őt, ám ké-
sőbb, amikor személyesen beszélünk, meg tudom erősíteni ezt a beszélgetést.” 207

A szerző a következő hasonlattal él: „Ha kétségeink vannak a benyomásaink fe-
lől, megnézhetjük az anyagot magát és megbizonyosodhatunk róla, mi az igazság”
Jóllehet ez nyilvánvaló tévedés, hiszen az anyaghoz magához egészen bizonyosan
soha nem tudunk eljutni. Soha nem tudunk kilépni az elménkből és nem tudhat-
juk meg, mi van „kívül”. Azt, hogy van-e a telefonban hallott hangnak tulajdono-
sa, maga a személy bizonyítja. Ám ő is teljességgel egy elmében létező kép.

Ráadásul ezek az emberek ugyanezeket a dolgokat alvás közben is átélik.
Şenel például álmában is beszélhet valakivel telefonon, aztán ez a személy meg-
erősítheti a beszélgetést. Pekünlü pedig álmában is érezheti, hogy „óriási veszély-
lyel” áll szemben és javasolhatja hallgatóságának Lenin évszázados műveit. Ám
bármit tesznek is a materialisták, nem tagadhatják le, hogy az események, amiket
megélnek és az emberek, akikkel beszélnek, egy-egy benyomásból állnak.

Akkor hát kivel is igazoltatható, hogy van-e az agyban képződő képeknek
megfelelője? Az ugyancsak agyban élő árnyképekkel? A materialisták egészen
biztosan nem fognak találni olyan intelligenciaforrást, amely biztosítaná az agyon
kívüli világhoz tartozó tudást, és amely visszaigazolást adna arról a világról.

Ha az ember elfogadja, hogy mindenféle benyomás az agyban képződik,
ugyanakkor azt hiszi, hogy ha akar, „kiléphet” ebből és meggyőződhet róla, hogy
a benyomások egy valós külvilágot takarnak, az valójában azt mutatja, hogy ez az
ember korlátolt felfogóképességű és zavaros logikával gondolkozik.

Az igazság, amiről itt szó van, minden józan gondolkodású és ép elméjű em-
ber számára azonnal és könnyen befogadható. Minden előítélettől mentes ember
megérti, hogy az itt elmondottak fényében a külvilág létezéséről érzékszerveinek
segítségével nem bizonyosodhat meg. De ahogy láttuk, a materializmusba vetett
elvakult hit tönkreteszi az emberek gondolkodóképességét. Ezért napjaink materi-
alistáinak logikája is, akárcsak szellemi mestereiké, akik az anyag létét megpró-
bálták azzal „bizonyítani”, hogy belerúgtak egy kőbe vagy elfogyasztottak egy
szelet süteményt, láthatóan igencsak zavaros.

A történelem legnagyobb csapdája
A pánikhangulat egyébként, ami hatalmába kerítette a törökországi materialista
köröket, s amelyről itt csak érintőlegesen írtunk, azt mutatja, hogy a materialisták
most olyan vereséget szenvedtek, mint a történelem folyamán még soha. A mo-
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dern tudomány alátámasztotta, hogy az anyag egy benyomás, ráadásul nagyon
egyértelműen és határozottan jelentette ki. A materialisták most már látják, hogy
az anyagi világ, amelyben vakon hittek, amelyre támaszkodtak, és amelyben bíz-
tak, mindenestől semmivé lett és ez ellen semmit nem tudnak tenni.

A materialista gondolkodásmód az emberiség története óta létezik. A materia-
listák önmagukban és az általuk védelmezett filozófiában vakon bízva fellázadtak
Isten ellen, aki teremtette őket. A forgatókönyv szerint, amit gyártottak, az anyag
öröktől fogva létezik és örökké létezni is fog, tehát nem lehetett Teremtője. Pusz-
tán elbizakodottságuk miatt megtagadták Istent és a valóságosnak vélt anyagba ka-
paszkodtak. Olyannyira bizonyosak voltak filozófiájukban, hogy azt gondolták, so-
ha nem lát napvilágot olyan magyarázat, ami ennek ellenkezőjét bizonyíthatja.

Így aztán az anyagot illető tények, melyekről ebben a könyvben szóltunk, igen-
csak meglepték ezeket az embereket. Hiszen amit itt elmeséltünk, az alapjaiban
rengette meg filozófiájukat, lehetőséget sem hagyva a vitatkozásra. Az anyag,
amelyre minden gondolatukat, életüket, büszkeségüket felépítették, egy szempil-
lantás alatt kicsúszott a kezükből. Egyetlen ember sem látta soha az anyag lénye-
gét, hogy erre aztán filozófiát alapozhasson.

Isten elhitette a materialistákkal, hogy az anyag létezik, félrevezette és a törté-
nelem során még nem látott módon lealacsonyította őket. Ők valósnak hitték ja-
vaikat, tulajdonukat, pozíciójukat, rangjukat, a társadalmat, amelyben élnek és az
egész világot. Voltaképpen mindent, ami álom, valóságnak hittek, ráadásul ebbe
vetve bizalmukat szembefordultak Istennel. Büszkeségük fellázította őket és meg-
átalkodtak az istentagadásban, miközben az anyag volt az egyetlen dolog, amiből
erőt nyertek. De felfogásuk olyannyira hiányosnak mutatkozott, hogy nem is gon-
dolták, Isten mindenestől átfogja, ismeri őket.

A materialisták saját büszkeségük foglyai lettek, s közben egy hatalmas játék
alanyaivá váltak. Vakmerőségük odáig vezette őket, hogy aljas módon Isten ellen
harcoltak. Ám e küzdelemben ők azok, akik véglegesen alulmaradtak.

A materializmus olyan, mint egy „délibáb” az istentagadók számára; bíznak ben-
ne, ám amikor felé nyújtják karjukat, megértik, hogy az egész csak egy álom. Isten
ezzel a délibábbal csapta be őket, minden észlelést úgy mutat nekik, mintha azok va-
lóban léteznének. „Nagy” emberek, professzorok, csillagászok, biológusok, fiziku-
sok, és címre, rangra tekintet nélkül még mások, az anyagot tették meg istenségük-
nek. Beléptek ebbe a játékba és akár a kisgyermekek, becsapták magukat és szé-
gyenben maradtak. A benyomásokat valóságnak hitték, és fölépítették köréjük filo-
zófiáikat, ideológiáikat, komoly vitákba szálltak felőle, és úgymond „intellektuális”
magyarázatokat fűztek hozzájuk. Mindezek miatt pedig önmagukat nagyon okosnak
tartják, azt gondolják, eszmefuttatásokat végezhetnek az Univerzumról.
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Az eddeigiek alapján bizonyossá vált, hogy a „háromdimenziós tér” való-
jában nem létezik, csupán egy előítélet, amely teljes mértékben a benyo-
másokból származik. Valójában az egész élet a „téren kívül” játszódik le.

Ennek ellenkezőjét állítani tévedés, és távol áll a józan észtől, illetve a tudomány-
tól. Hiszen semmilyen bizonyíték nincsen a kezünkben arra nézve, hogy a világ
fizikailag létezik.

Ez a tény pedig az evolúciós elmélet alapját is szolgáltató materialista filozó-
fia elsőszámú feltevését cáfolja meg. Vagyis azt, hogy az anyag abszolút és örök.
A materialista filozófia második feltételezése, az idő abszolút és örök volta, szin-
tén tévképzet, akár az első feltételezés.

Az idő érzékelése
Az időnek nevezett benyomás valójában nem más, mint egyik pillanat összeha-
sonlása a másik pillanattal. Erre a következő példával világíthatunk rá: ha meg-
ütünk egy tárgyat, az egy bizonyos hangot ad. Ha öt perccel később megütjük
ugyanazt a tárgyat, az megint hangot ad. Az ember azt gondolja, hogy eltelt bi-
zonyos időtartam az első hang és a második hang között, és ezt az intervallu-
mot nevezi „időnek”. Jóllehet amikor a második hangot hallja, az első hang már
csak egy álomkép az elméjében. Egy információ, amely az emlékezetében léte-
zik. Az ember az átélt pillanatot és az emlékezetében lévő pillanatot viszo-
nyítja egymáshoz és ezt nevezi időnek. Ha nincs ez a viszonyítás, nincsen
idő sem.

Az ember ugyanígy viszonyít, amikor látja, hogy valaki belépett egy szo-
ba ajtaján, majd leül a szoba közepén egy fotelbe. A fotelben ülő ember ké-
pe, illetve az a kép, ahogy kinyitja az ajtót, majd a szoba közepe felé indul,
mindössze egy-egy információ a másik ember agyában. Az idő érzete abból
adódik, hogy viszonyítjuk egymáshoz a fotelben ülő embert és a többi infor-
mációt.

Az idő létrejötte az agyban rejtező számos álomkép közti viszonyítás-
ból adódik. Amennyiben nincsen az embernek emlékezete, agya nem végez
efféle értékeléseket, ezáltal időérzéke sincsen. Ha valaki azt mondja „én har-
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mincéves vagyok”, az azért van, mert agyában az említett harminc évhez kap-
csolódó információk tárolódnak. Ha nem lenne emlékezete, nem gondolná,
hogy ennyi idő eltelt. Egyetlen „pillanat” maradna csupán számára, az, amely-
ben él. 

Az időtlenség tudományos magyarázata
Próbáljuk egy kicsit jobban megvilágítani ezt a kérdést olyan gondolkodókra
és tudósokra hivatkozva, akik kifejtették véleményüket a témában. A Nobel-
díjas, neves genetikaprofesszor és gondolkodó, François Jacob A lehetséges
játéka című könyvében a következőket írja az idő visszafelé folyásával kap-
csolatban:

AZ EVOLÚCIÓS CSALÁS214

Az idő érzete abból adódik, hogy egy pillanatot egy másik pillanattal vetünk össze.
Például két ember találkozásakor azt hisszük, hogy idő telt el aközött, hogy kinyújtot-
ták egymás felé a karjukat, illetve kezet ráztak



A visszafelé játszott filmek lehetőséget adnak nekünk arra, hogy elképzeljük,
milyen lenne a világ, ha az idő visszafelé folyna. Abban a világban a tej el-
válna a csésze kávétól és a levegőbe repülne, hogy visszakerüljön a tejes-
edénybe; a fénynyalábok egyetlen forrásból áradnának ki és egy vonzásköz-
pont felé tartva kilépnének a falon; és megannyi apró vízcsepp bámulatos össz-
játékával kiugrana a kő a vízből, hogy nagy ívben az ember tenyerében landol-
jon. Egy ilyen világban, ahol az idő visszafelé folyna, agyunk folyamatai, il-
letve memóriánk is ugyanígy visszafelé működnének. Ugyanez lenne érvé-
nyes a múltra és a jövőre…208

Mivel agyunk hozzászokott egy bizonyos sorrendhez, jelenleg nem úgy mű-
ködik a világ, ahogyan fent láttuk, ezért azt gondoljuk, hogy az idő előre halad.
Jóllehet ez egy döntés, amit agyunkban hozunk, vagyis teljesen relatív. Azt,
hogy valójában hogyan folyik az idő, vagy hogy folyik-e, sosem tudhatjuk meg.
Ez is azt mutatja, hogy az idő nem abszolút valóság, hanem az érzékelés
egyik formája.

Az, hogy az idő benyomás, a 20. század legnagyobb fizikusának,
Einsteinnek az általános relativitáselméletével is bebizonyosodott. Lincoln
Barnett a következőket írja a témával kapcsolatban Az Univerzum és Einstein
című könyvében:

A puszta térrel együtt Einstein a végtelen múltból a végtelen jövőbe tartó, té-
vedhetetlen és változatlan, univerzális idő fogalmát is félretette. Az általános
relativitást illető értetlenkedés nagy része abból származik, hogy az emberek
nem akarják elfogadni, hogy az idő érzékelése, akárcsak a színé, egyfajta
benyomás… Mint ahogyan a tér az anyagi létezők egy lehetséges láncolata,
úgy az idő az események lehetséges füzére. Az idő szubjektivitását leginkább
Einstein szavaival magyarázhatjuk meg:
„Az egyén élettapasztalatai események rendezett sorozatának tűnnek szá-
munkra. Ennek a sorozatnak azon eseményei, amelyekre emlékszünk, mintha
az előbb, illetve a később mércéjéhez képest sorakoznának fel. Ezáltal az
egyén számára egy én-idő vagy alanyi idő létezik. Ezt az időt önmagában nem
lehet mérni. Az események és a számok között felállíthatunk egy olyan össze-
függést, mely szerint egy nagy számjegy nem is az előző, hanem a következő
eseménnyel lesz kapcsolatban.” 209

Einstein, Barnett kifejezésével élve, megmutatta, hogy a tér és az idő egyfaj-
ta sejtés, és ahogyan a szín, a forma vagy a nagyság fogalmai, ezek sem választ-
hatók el a tudattól.” Az általános relativitáselmélet szerint „az idő sem létezik
függetlenül az őt mérő események sorozatától.” 210

Mivel az idő egy érzet, teljességgel attól függ, aki érzékel, vagyis relatív fo-
galom. Az idő gyorsasága aszerint változik, milyen információ alapján mérjük.
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Hiszen az ember testében nincsen olyan természetes óra, amely teljes pontos-
sággal mérné az idő múlását. Lincoln Barnett azt mondja: „ha nincsen olyan
szem, amely szét tudja választani a színeket, akkor nincsenek színek, s ehhez
hasonlóan, az időt mutató esemény hiányában egy pillanat, egy óra vagy egy
nap semmi.” 211 

Az idő relativitását az álom során nagyon világosan átéljük. Hiába érezzük
úgy, hogy órákig tartott, amit álmodtunk, valójában az egész csak néhány percet,
sőt, másodpercet vett igénybe.

Nézzünk egy példát, hogy jobban megértsük ezt a kérdést. Képzeljük el,
hogy Ön egy speciális tervezésű szobába kerül, ahol csak egyetlen ablak van,
és itt eltölt bizonyos időt. Legyen egy óra is a szobában, hogy lássuk az idő mú-
lását. Ugyanakkor, tegyük fel, hogy az ablakon keresztül bizonyos időközön-
ként látjuk felkelni, illetve lenyugodni a Napot. Néhány nap eltelte után, ha
megkérdezik Öntől, mennyi ideje van a szobában, válasza aszerint fog alakul-
ni, amit látott, amikor időnként az órára pillantott, illetve attól függ, hány nap-
felkeltét, illetve naplementét látott. Mondjuk, hogy három napot tartózkodott a
szobában. Ha azonban az illető, aki Önt a szobába zárta, odajön és azt mondja:
„valójában két napot töltöttél a szobában”, és kiderül, hogy a Nap, amit az ab-
lakon keresztül figyelemmel követett, valójában egy mesterségesen működte-
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Az idő olyan fogalom, amely
teljességgel az érzékelőtől
függ. Ugyanaz az időtartam
egyik ember számára
hosszúnak tűnhet, míg a má-
sik ember számára igen rö-
vid is lehet. Ahhoz, hogy
megtudjuk, melyikük érzéke-
li helyesebben az időt, órára,
naptárra vagy ehhez hasonló
eszközre van szükségünk.
Ennek hiányában lehetetlen
bizonyosan megállapítani
valamit az időről



tett Nap volt, a szobában található óra pedig kifejezetten sietett, akkor a számí-
tásaink mit sem érnek.

Ez a példa is azt mutatja, hogy az idő múlásának gyorsaságával kapcsolatos tu-
dásunk csupán azokon a változó információkon alapszik, amiket érzékelőként
megtapasztalunk.

Az idő relativitása tudományos úton is felvetett konkrét tény. Einstein általá-
nos relativitáselmélete kijelenti, hogy az idő gyorsasága egy tárgy gyorsasága, il-
letve a vonzásközpont távolsága szerint változik. Ha a sebesség növekszik, az idő
rövidül, összesűrűsödik, ha pedig a sebesség csökken, az idő nehezebben és las-
sabban telik, szinte „megáll”.

Nézzük meg Einstein egyik példáját. Eszerint egy ikerpár egyik tagja a fény-
sebességhez hasonló sebességgel űrutazásra indul, miközben másikuk itt marad
a Földön. Az, aki az űrben volt, visszatértekor sokkal idősebbnek fogja látni
testvérét, mint saját magát. Ennek oka, hogy az űrutazó testvér sokkal lassabban
érzékelte az idő múlását. Ugyanezt a példát egy apával és a fiával is végiggon-
dolhatjuk. „Ha (az űrutazás megkezdésekor) az apa 27 éves, gyermeke pedig 3,
akkor 30 földi esztendő elteltével a Földre visszatérő apa 30 éves lesz, míg gyer-
meke 33.” 212 

Az idő relativitása nem attól függ, hogy késnek-e az órák vagy sietnek, hanem
attól, hogy az egész anyagi rendszer az atomot felépítő, alacsonyabb szintű ré-
szecskékig különböző sebességgel működik. Egy olyan környezetben, ahol az idő
rövidül, az ember szívverése, sejtosztódása vagy agyműködése is meglassúdik.
Az ember úgy éli mindennapi életét, hogy nem is veszi észre, hogy lassabban te-
lik az idő.

Az Elrendelés
Az idő relativitása egy rendkívül fontos igazságot tár elénk: a relativitás oly-
annyira változó, hogy az az időszakasz, ami nekünk több milliárd évnek tű-
nik, egy másik dimenzióban lehet, hogy csak egyetlen másodpercig tart. Sőt,
az is lehet, hogy az Univerzum elejétől a végéig terjedő hatalmas időinterval-
lum egy másik dimenzióban nem is egy másodperc, hanem csupán egyetlen
„pillanat”.

És itt van az Elrendelés lényege, amit az emberek többsége nem képes ponto-
san megérteni, a materialisták pedig nem is fogják fel, illetve teljességgel elutasít-
ják azt. Az Elrendelés azt jelenti, hogy Isten tudásával átfogja a múlt és a jövő ösz-
szes eseményét. Az emberek jelentős hányada pedig azt kérdezi, Isten honnan tud-
ja azokat a dolgokat, amik még nem történtek meg, és nem képesek megérteni az
Elrendelés igazságát. Jóllehet a „meg nem élt események” csupán általunk meg
nem élt események. Isten viszont nem függ az időtől és a tértől, hiszen Ő maga az,
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aki megteremtette ezeket. Vagyis Isten számára a múlt, a jövő és ez a pillanat mind
egyetlen, és mind megtörtént már.

Lincoln Barnett, Az Univerzum és Einstein című könyvében megemlíti, ho-
gyan utal erre az igazságra az általános relativitáselmélet. Barnett szerint az élőlé-
nyeket csakis egy „minden magasztosságával kozmikus értelem” képes minden
értelemben felfogni. 213 A Barnett által „kozmikus értelemnek” nevezett Erő az
egész Univerzum birtokosának, Istennek a tudása és értelme. Ahogyan mi egy lis-
tát elejével, közepével, végével és minden egyes pontjával együtt képesek va-
gyunk egyetlen pillanat alatt átlátni, Isten is elejétől végéig egyetlen pillanatként
látja az időt, amelytől mi függünk. Az emberek pedig csak akkor élik meg az
egyes eseményeket, amikor annak eljön az ideje. Akkor majd tanúi lesznek a
sorsuknak, amit Isten a számukra teremtett.

Közben fel kell hívnunk a figyelmet annak a torz sorsértelmezésnek sekélyes-
ségére is, amely a társadalomban elterjedt. E tévhit szerint, Isten „nagy vonalak-
ban” meghatározta az ember sorsát, amit az ember meg tud változtatni, ha akar.
Ha például valaki visszatér a halálból, arra tudatlanul azt mondják „legyőzte a sor-
sát”. Jóllehet a sorsát senki nem tudja megváltoztatni. Aki visszatér a halálból, az
azért nem hal meg, mert az Elrendelésben ez volt számára megírva. Akik azt
mondják, „legyőztem a sorsom”, félrevezetik saját magukat, mert ez is benne van
az ő sorsukban.

A materialisták aggodalma
Amiről ebben a fejezetben írtunk, az anyag igazsága, az időtlenség és a tér hi-
ánya, igencsak egyértelmű tények. Ahogyan azt korábban már kifejtettük, ez
egészen bizonyosan nem valami filozófia vagy gondolkodásmód, hanem tu-
dományos eredmények, amiket nem lehet elutasítani. A gyakorlati ténye-
ken kívül a józan észre, illetve a logikus bizonyítékokra támaszkodva sincsen
más alternatíva ebben a kérdésben: az Univerzum minden alkotóelemével, a
benne élő emberekkel és az idővel együtt árnyékkép. Vagyis benyomások
összessége.

A materialisták nehezen fogják fel ezt a tényt. Térjünk vissza egy kicsit a ma-
terialista Politzer autóbuszos példájához. Politzer a gyakorlatban tudta azt az
igazságot, hogy nem függetlenítheti magát a benyomásoktól, ám ezt csak bizo-
nyos eseményekre nézve tartotta elfogadhatónak. Vagyis Politzer szerint az autó-
buszos gázolásig az események az agy belsejében jönnek létre, abban a pillanat-
ban azonban, hogy az autóbusz elgázolja a gyalogost, az események hirtelen tár-
gyi valóságot öltenek. Nyilvánvaló, hogy itt ebben a logikában valami torzulás-
ról van szó. Politzer is beleesett abba a hibába, amibe a materialista Johnson, aki
azt mondta: „belerúgok a kőbe, megfájdul a lábam, vagyis a kő létezik”: nem tud-
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ta felfogni, hogy az ütközés következtében érzett óriási fájdalom is valójában
nem más, mint benyomás.

Tudat alatt a legfőbb oka annak, hogy a materialisták nem képesek felfogni ezt
az, hogy rettenetesen félnek az igazságtól, amivel szembesülnének. Lincoln
Barnett szerint ennek a kérdésnek csupán a „sejtése” is szorongással tölti el a ma-
terialista tudósokat. Barnett azt írja:

Mialatt a filozófusok egy árnyékvilág szintjére hozták a tárgyi valóságot, a tu-
dósok félelemmel és aggódva sejtették meg, hogy az emberi érzékelés kor-
látolt. 214

Ha egy materialistának azt mondjuk, hogy az anyag és az idő valójában egy-
egy benyomás, akkor őt eltölti a félelem. Hiszen a két egyedüli fogalom, amely-
hez abszolút létezőként kötődik: az anyag és az idő. Sőt, ezek számára egy-egy
imádott bálvánnyá váltak, hiszen azt hiszi, hogy ő maga az anyag és az idő dimen-
zióiban (evolúció útján) alakult ki. 

Ha azonban megsejti, hogy minden egy-egy benyomás: az Univerzum,
amelyben azt hiszi, hogy él, a Föld, saját teste, az emberek, a materialista fi-
lozófusok, akiknek nézeteivel azonosul, páni félelem fogja el. Minden, ami-
ben bízott, amiben hitt, amitől segítséget remélt, eltávolodik tőle és a semmi-
be vész. 

A hívők győzelme
A tény, miszerint az anyag és az idő egy-egy benyomás, a materialistákat megré-
míti, a hívőkre azonban teljesen ellentétes hatást gyakorol. Nagy öröm tölti el a hí-
vő emberek szívét, amikor megértik az anyag mögötti titkot. Mert ez az igazság
mindenféle dolog kulcsa. Amint ez a zár megnyílik, minden titok feltárul. Az em-
ber pedig könnyen felfog egy sor olyan a dolgot, amit azelőtt esetleg nehezebben
értett meg.

Érthetővé válnak olyan fogalmak, mint halál, Paradicsom, Pokol, Túlvilág,
dimenzióváltás. Könnyű lesz válaszolni olyan fontos kérdésekre, mint: „Hol
van Isten?”, „Mi volt Isten előtt?”, „Istent ki teremtette?”, „Mennyi ideig tart a
sírbeli élet?”, „Hol van a Paradicsom és hol van a Pokol?”, „Létezik-e most a
Paradicsom és a Pokol?”. És az ember megérti, Isten milyen rendszer alapján
teremtette meg az Univerzumot a semmiből. Sőt, olyannyira megérti, hogy fe-
leslegessé válnak olyan kérdések, mint a „mikor?” és a „hol?”. Hiszen nem
marad sem idő, sem tér. Ha az ember megérti, hogy nincsen tér, azt is megérti,
hogy a Paradicsom, a Pokol, illetve az evilág tulajdonképpen mind egyazon
helyen van. Ha pedig az ember felfogja az időtlenséget, észreveszi, hogy min-
den egyetlen pillanatban létezik. Semmire nem vár, az idő nem telik, hiszen
már minden megtörtént.
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Ha ez a titok megnyílik előtte, a hívő számára az evilág elkezd a Paradi-
csomra hasonlítani. Minden, ami feszélyezte, mindenféle anyagi természetű ag-
godalom, képzelgés és félelem eltűnik. Az ember megérti, hogy az egész Univer-
zumnak egyetlen Uralkodója van.

Íme, ez az igazság. Tudnunk kell, hogy egyetlen ember számára sincsen más
barát és segítő, csakis Isten. Istenen kívül semmi sem abszolút. Ő az Egyetlen
Abszolút Létező, akinél menedéket vehetünk, akitől segítséget kérhetünk és akitől
segítséget remélhetünk…
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A legtöbben úgy gondolják, hogy az evolúció elméletével először Charles
Darwin állt elő, és hogy az elmélet tudományos bizonyítékokon, megfi-
gyeléseken és kísérleteken nyugszik. Azonban az, hogy nem Darwin volt

az, aki ezt az elméletet kitalálta, éppúgy igaz, mint az, hogy az elmélet nem tudo-
mányos bizonyítékokon nyugszik. A teória a materialista filozófia ősi dogmáján
alapul: a természethez való alkalmazkodáson. Bár ezt az elméletet semmiféle tu-
dományos felfedezés nem támogatja, mégis vakon védelmezik a materialista filo-
zófia nevében.

Ez a fanatizmus számos katasztrofális következménnyel járt. Ennek fő oka az,
hogy a darwinizmus és az általa támogatott materialista filozófia terjedésével
megváltozott a válasz arra a kérdésre, hogy mi is az emberi lény valójában. Az
emberek, akik erre a kérdésre régebben azt felelték: „Az emberek Isten teremtmé-
nyei, akiknek az Isten által tanított tökéletes erkölcsi elvek alapján kell élniük”, a
materialista filozófia hatására most ezt válaszolják: „Az ember véletlenszerűen
jött létre, az állatok közül emelkedett ki a fennmaradásért folytatott küzdelem so-
rán”. Nagy árat kell fizetni ezért a hatalmas megtévesztésért. Az erőszakos ideo-
lógiák, mint a rasszizmus, a fasizmus vagy a kommunizmus, és sok más barbár vi-
lágrend ennek az ideológiának a táptalaján szökkent szárba és virágzott fel. 

A darwini hazugság: „Az élet küzdelem”
Darwin egyetlen alapelvből indult ki elmélete megalkotásában: „Az élőlények fej-
lődése a túlélésért folytatott harc függvénye. A küzdelmet az erősek nyerik meg.
A gyengék vereségre és megsemmisülésre vannak ítélve”.

Darwin szerint a természet a könyörtelen küzdelem és véget nem érő konflik-
tusok színtere. Az erősek mindig legyőzik a gyengét, és ez teszi lehetővé a fejlő-
dést. A fajok eredete című könyvének alcíme is ezt a nézetet tükrözi: „A fajok ere-
dete természetes kiválasztódás által, avagy az erősebb fajok fennmaradása a túl-
élésért folytatott küzdelemben”. 

Darwin azt is felvetette, hogy a „túlélésért való küzdelem” az emberi fajok kö-
zött is érvényes. Állítása szerint az előnyösebb fajok kerekedtek felül a küzdelem-
ben. Ezek, Darwin szerint, az európai fehérek. Az afrikaiak és az ázsiaiak lema-
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radtak a fennmaradásért folytatott küzdelem során. Darwin még ennél is tovább
ment, és azt vetette fel, hogy ezek a fajok hamarosan végleg elveszítik a küzdel-
met, és el fognak tűnni: 

Egy közeli jövőben, amely talán évszázadokig sem fog tartani, a civilizált em-
berfajok teljesen el fogják törölni a Föld felszínéről a vadembereket (civilizá-
latlan rasszokat), és a helyükre lépnek. Másrészről az emberszabású majmok
is… kétségtelenül eliminálódnak. Ezáltal az ember és legközelebbi rokona kö-
zött a szakadék még inkább elmélyül. Ennek segítségével a mostani európai
rasszoknál is civilizáltabb rasszok, illetve a jelenlegi feketéknél, ausztrál ős-
lakosoknál, gorilláknál is fejletlenebb babun majmok maradnak fenn.215

Az indiai antropológus, Lalita Vidyarthi így magyarázza a darwini elmélet tár-
sadalomtudományokra gyakorolt hatását: 

Darwin elméletét a legéletrevalóbb fennmaradásáról örömmel fogadták a kor
társadalomtudósai, és úgy tartották, hogy az emberiség az evolúciós fejlődés
különböző szakaszait érte el, aminek betetőzését a fehér ember civilizációja je-
lenti. A tizenkilencedik század második felére a rasszizmust tényként fo-
gadta el a nyugati tudósok túlnyomó többsége. 216

Malthus teóriája a kegyetlenségről
Darwin gondolatainak forrása a brit közgazdász, Thomas Malthus Tanulmány a
népesedés elméletéről (An Essay ont he Principle of Population) című könyve
volt. Malthus úgy számította, hogy beavatkozás nélkül az emberiség létszáma me-
redeken emelkedni fog. Nézetei szerint a népességet elfogadható határokon belül
tartó legfontosabb hatások a katasztrófák, mint például a háború, az éhínség és a
járványok. Röviden, embertelen nézetei szerint egyes embereknek meg kell halni-
uk, hogy mások élhessenek. A létezés a folyamatos harcot jelentette. 

A tizenkilencedik században Malthus nézetei széles körben elfogadottnak szá-
mítottak. Az európai felsőbb társadalmi osztályok tagjai különösen támogatták ke-
gyetlen gondolatait. A nácik titkos tudományos tervei című cikk a következő-
képpen ír arról, hogy mekkora fontosságot tulajdonítottak a tizenkilencedik száza-
di Európában Malthus népesedésről vallott nézeteinek:

A tizenkilencedik század első felében egész Európában összegyűltek a ve-
zető osztályok tagjai, hogy megbeszéljék az újonnan felfedezett népesedési
problémát, és azt, hogy Malthus elméleteit megvalósítva, hogyan lehetne a
szegények halálozási arányát növelni: Ahelyett, hogy a tisztaságot és a hi-
giéniát tanácsolnánk a szegényeknek, épp az ellenkező szokásokat kellene
népszerűsítenünk. A városokban szűkebbé kellene tenni az utcákat, több
embert kellene a lakásokba zsúfolni, és elő kellene segíteni, hogy a pestis
ismét terjedni kezdjen. Vidéken poshadt állóvizek mellett kellene falvakat
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építeni, és különösen bátorítani kellene a mocsaras és egészségtelen vidéke-
ken történő letelepedést, és így tovább.217

A kegyetlen intézkedéseknek köszönhetően a létért folytatott küzdelemben az
erősek elnyomnák a gyengéket, ezáltal a népesség gyors növekedése megállna.
Ezt a szegények elnyomására alapozó politikát meg is valósították a tizenkilence-
dik századi Britanniában. Olyan ipari rendszer született, amelyben a nyolc-kilenc-
éves gyerekeket napi tizenhat órát dolgoztatták a szénbányákban, és ezrek haltak
meg közülük az embertelen körülmények miatt. A Malthus elméletében feltétele-
zett „létért folyó küzdelemnek” köszönhetően több millió szegény sorban élő brit
élt szenvedésekkel teli életet. 

Darwin, akit erősen befolyásolt ez az elmélet, kiterjesztette az egész természet-
re, és azt feltételezte, hogy a létezés harcából mindig a legerősebb és a környeze-
ti feltételekhez legjobban alkalmazkodó egyed került ki győztesen. Mi több, azt is
állította, hogy az úgynevezett létért folytatott küzdelem a természet igazságos és
megváltoztathatatlan törvénye. Arra is hívta az embereket, hogy adják fel hitüket
és vallásukat, mivel a teremtést tagadta, és ezzel voltaképpen az összes olyan er-
kölcsi értéket vette célba, amelyek ellentmondanának a „túlélésért folytatott küz-
delem” könyörtelenségének. 

Ezeknek a hazug elméleteknek az elterjedéséért, amelyek könyörtelenségre és
kegyetlenségre vezettek egyes embereket, az egész emberiségnek nagy árat kellett
fizetnie a huszadik században. 

Ahová a „dzsungel törvénye” vezetett: a fasizmus
Ahogy a darwinizmus a rasszizmust táplálta a tizenkilencedik században, úgy ké-
pezte az alapját annak az ideológiai rendszernek is, amely a huszadik században
vérbe fojtotta a világot: a nácizmusnak. 

A náci ideológia erőteljes darwini hatást mutat. Ha megvizsgáljuk elméletei-
ket, amelyeket Adolf Hitler és Alfred Rosenberg dolgoztak ki, számos olyan kife-
jezést találhatunk, mint például a „természetes kiválasztódás”, a „szelektív
párosítás” vagy a „túlélésért folyó küzdelem a fajok között”, amelyek több tucat-
szor előfordulnak A fajok eredetében. Hitlernek a Mein Kampf (Harcom) című
könyve megírására is a Darwin könyvében leírt túlélésért folytatott küzdelem ad-
ta az ihletet, és az az elmélet, hogy ebből a küzdelemből mindig a legerősebb ke-
rül ki győztesen. A könyv különösen a fajok közötti küzdelmet hangsúlyozza: 

A történelem új, eddig páratlan pompájú birodalomban csúcsosodik ki, amely
azon fajok közti hierarchián alapul majd, amit maga a természet írt elő. 218

Az 1933-as nürnbergi pártgyűlésen Hitler kijelentette, hogy „az erősebb faj
maga alá veti az alacsonyabb rendűt... Olyan jog ez, amelyet a természetben is lát-
hatunk, és amelyet az egyetlen elfogadható jognak is tarthatunk”.
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Az, hogy a nácikat nagyban befolyásolta a darwinizmus, olyan tény, amit csak-
nem az összes tájékozott történész elfogad. Hickman például így írta le a darwi-
nizmus Hitlerre gyakorolt hatását:

Hitler megrögzött evolucionista volt. Bármik is voltak lelkének mélyebb,
összetettebb tényezői, az bizonyos, hogy könyve, a Mein Kampf egyértelműen
tartalmaz evolucionista nézeteket, főleg azokat, amelyek a küzdelmet hangsúlyoz-
zák, az erősebb túlélését, és a gyengék kiirtását egy jobb társadalom létrehozásá-
nak érdekében.219 

Hitler, aki ezekkel a nézetekkel állt elő, addig sohasem tapasztalt agresszióba
rántotta bele a világot. Számos etnikai és politikai csoportot, elsősorban a zsidó-
kat tették ki leírhatatlan kegyetlenségeknek és mészárlásnak a náci koncentrációs
táborokban. A náci megszállással kezdődő második világháború ötvenötmillió
emberi életet követelt. Ami a világtörténelem legnagyobb mértékű tragédiája mö-
gött állt, nem más, mint a darwinista elképzelés a létért folytatott küzdelemről.

A darwinizmus és a kommunizmus
Míg a fasiszták alkotják a szociodarwinizmus jobbszárnyát, a balszárnyat a kom-
munisták foglalják el. A kommunisták mindig is a darwinizmus legtüzesebb vé-
delmezői közé tartoztak.

A darwinizmus és a kommunizmus kapcsolata a két szellemi irányzat alapító-
ihoz vezethető vissza. Marx és Engels, a kommunizmus alapítói, megjelenésekor
rögtön elolvasták A fajok eredetét, és lenyűgözte őket a „dialektikus
materializmus” elmélete. A Marx és Engels között folyó levelezésből kiderült,
hogy azt tartották, Darwin elmélete tartalmazza „a kommunizmus természettudo-
mányos alapjait”. A természet dialektikája című könyvében, amelyet Darwin be-
folyása alatt írt, Engels Darwint magasztalja, és saját maga is próbál hozzájárulni
az elmélethez A munka szerepe a majom emberré válásában című fejezettel.

A Marx és Engels nyomában járó orosz kommunisták, mint például Plehanov,
Lenin, Trockij és Sztálin, valamennyien egyetértettek Darwin evolúciós elméleté-
vel. Plehanov, akit az orosz kommunizmus alapítójának tekintenek, a marxizmust
a darwinizmus szociológiai alkalmazásának tekintette. 220

Trockij szerint: Darwin felfedezése a dialektika legnagyobb győzelme a szer-
ves anyag teljes területén. 221

A darwinista oktatás alapvető szerepet töltött be a kommunista káderek neve-
lésében. Például a történészek ki szokták emelni azt a tényt, hogy Sztálin fiatalko-
rában vallásos volt, de Darwin könyveinek hatására ateista lett. 222

Mao, aki a kommunista uralom megalapítója Kínában, és embermilliók halá-
láért felelős, nyíltan kijelentette, hogy a kínai kommunizmus Darwinon és az evo-
lúciós elméleten alapul. 223
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A Harvard egyetem történésze, James Reeve Pusey, „China and Charles Dar-
win” (Kína és Charles Darwin) című könyvében alaposan résztelezi a darwiniz-
mus hatását Maóra és a kínai kommunizmusra. 224

Röviden, megbonthatatlan kapcsolat van a darwinizmus és a kommunizmus
között. Az elmélet azt állítja, hogy az élőlények a véletlen következtében jöttek
létre, és az ateizmus úgynevezett tudományos alapját képezi. A kommunizmus
egy teljesen ateista ideológia, amely ebből kifolyólag elengedhetetlenül kötődik a
darwinizmushoz. Továbbá az evolúciós elmélet azt is állítja, hogy a fejlődés a ter-
mészetben a harcnak köszönhető (a „létért folyó küzdelemnek”), és a dialektika
fogalmát támogatja, ami a kommunizmus egyik alapja. Ha a kommunisták „dia-
lektikus konfliktus” elképzelését vizsgáljuk, amely mintegy százhúsz millió em-
ber halálát okozta a huszadik században, akkor jobban megérthetjük, milyen di-
menziójú katasztrófát szabadított a világra a darwinizmus.

A darwinizmus és a terrorizmus 
A darwinizmus több olyan erőszakos ideológiának is a gyökere, amelyek kataszt-
rófába taszították az emberiséget a huszadik században. Azonban, akárcsak ezek
az ideológiák, a darwinizmus definiálja azt az „etikai értelmezést” és módszert,
ami különböző világnézeteket befolyásolhat. Az alapelv az értelmezés és a mód-
szer mögött a „harc azokkal, akik nem közülünk valók”.

Ezt a következőképpen magyarázhatjuk. Különböző hitek, világnézetek és fi-
lozófiák léteznek a világon. Ezek kétféle módon tekinthetnek egymásra: 

1. Tisztelhetik azok létezésék, akik nem az ő álláspontjukon vannak, és ember-
séges módon próbálhatnak párbeszédet kezdeményezni velük. 

2. Választhatják azt, hogy harcolnak a többiekkel, és így próbálják biztosítani
saját előnyeiket, hogy ártanak nekik, más szavakkal szólva, állatokként viselked-
nek.

Az a rettenet, amelyet terrorizmus néven ismerünk, nem más, mint a második
nézet gyakorlati megvalósítása. 

Ha a két megközelítés közötti különbséget nézzük, láthatjuk, hogy a Darwin
által az emberek tudatalattijában elültetett elmélet, az ember „harcoló állat” vol-
ta különösen nagy befolyással van rá. Lehet, hogy azok az emberek vagy cso-
portok, akik a harcot választották, sosem hallottak Darwinról és elméletéről, de
akkor is olyan filozófiával értenek egyet, amelynek alapjai Darwin nézetein
nyugszanak. Olyan darwinizmuson alapuló mondások hitetik el velük, hogy iga-
zuk van, mint például „ezen a világon az erősek maradnak életben”, „a nagy hal
megeszi a kis halat”, „a hadviselés erény”, vagy „az emberiség fejlődését a há-
borúk vitték előre”. Ha a darwinizmus nem állna mögöttük, ezek csak üres szó-
lamok lennének. 
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Tulajdonképpen, ha a darwinizmust leszámítjuk, az agressziónak nyomát sem
találjuk. A három, Isten által kinyilatkoztatott vallás (kereszténység, judaizmus,
iszlám), amelyekben a világ lakosságának legnagyobb része hisz, az iszlám, a ke-
reszténység és a zsidó vallás, ellenzi az erőszakot. Mindhárom vallás békét és har-
móniát hirdet a világon, és elítéli azt, hogy ártatlan emberek szenvedjenek és hal-
janak meg. Az agresszió és az erőszak abnormális és nemkívánatos jelenség,
amely ellenkezik azokkal az erkölcsi elvekkel, amelyeket Isten írt elő az emberi-
ség számára. A darwinizmus azonban úgy látja és láttatja az erőszakot és agresszi-
ót, mintha természetes, igazságos és helyes dolgok lennének, amelyeknek szük-
ségszerűen létezniük kell. 

Ezért, ha valaki terroristacselekményeket követ el az iszlám, a kereszténység
vagy a zsidó vallás nevében, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ezek az emberek
nem muszlimok, zsidók vagy keresztények, hanem valójában szociodarwinisták. A
vallás köntöse alá bújnak, de nem igazi hívők. Még ha azt is állítják magukról,
hogy a vallást szolgálják, igazából a vallás és a hívők ellenségei. Azért van így,
mert könyörtelen módon olyan bűntényeket követnek el, amelyeket a vallás tilt, és
így saját vallásukat rossz színben tüntetik fel a többi ember szemében. 
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A szerzőről

Ajánló

A szerző, Adnan Oktar, aki Harun Yahya írói álnév alatt publikálja könyveit, An-
karában született 1956-ban. Általános és középiskolai tanulmányait Ankarában
végezte, majd az isztambuli Mimar Sinan Egyetemen művészettörténetet, az Isz-
tambul Egyetemen pedig filozófiát tanult. Az 1980-as évek óta számos könyvet
adott ki politikai, vallási és tudományos témákban. Harun Yahya neve olyan író-
ként ismert, aki rendkívül jelentős könyvekben leplezte le az evolucionisták csa-
lásait, állításaik hamisságát, és a sötét szövetséget a darwinizmus és egyes politi-
kai rendszerek között.

Írói álneve a Harun (Áron) és a Yahya (János) nevekből adódott, a két pró-
féta emlékére, akik a hitetlenség ellen harcoltak. A szerző könyveinek borító-
ján ott látható Mohamed Próféta (Béke legyen vele) pecsétje, ami szimbolikus
tartalommal bír a könyvek tartalmát illetően. A pecsét a Koránt jelképezi, Al-
lah utolsó Könyvét, utolsó Szavát az emberiséghez. Harun Yahya fő célja,
hogy a hitetlen filozófia érveit megdöntse, és övé legyen az „utolsó szó”, tel-
jesen elnémítva a vallás ellen felhozott kifogásokat. A Próféta Pecsétje, aki a
bölcsesség és a tökéletesség legmagasabb fokát érte el, ezt a szándékot szim-
bolizálja.

A szerző minden munkája egyet-
len cél körül összpontosul: átadni a
Korán üzenetét az emberiségnek, így
bátorítani őket arra, hogy gondolkod-
janak el a hittel kapcsolatos alapvető

kérdéseken, Isten létezésén és egysé-
gén, vagy a túlvilágon, és hogy megmu-

tassa a hitetlen rendszerek hazug alapjait
és káros hatását.

Harun Yahya műveit szívesen olvas-
sák a világ számos országában, In-

diától Amerikáig, Angliától
Indonéziáig, Lengyelor-
szágtól Boszniáig. Könyvei



hozzáférhetők angol, francia, német, olasz, portugál, arab, albán, orosz, szerb-hor-
vát, ujgur török és indonéziai nyelven is.

A nagy népszerűségnek örvendő szerző gondolataiban rejlő bölcsesség és az
egyszerű, könnyen érthető stílus különös hangulatot kölcsönöz ezeknek a köny-
veknek, ami azonnal megragadja az olvasót. A könyveket megcáfolhatatlanság
jellemzi. Aki végigolvas egyet, és valóban el is gondolkodik rajta, valószínűt-
len, hogy továbbra is komolyan hihetne bármilyen materialista, ateista, hitetlen
filozófiai rendszerben. 
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