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MIÉRT KELL A TUDOSNAK
ISTENHIVÖNEK LENNI?

A. Cressy Morrison, a kiváló amerikai természettudósnak,
a newyorki Academy of Sciences volt elnökének, könyve je
lent meg ezen a címen: MAN DOES NOT STAND ALONE
(Az ember nincs egyedül.) A tudós nem tudós társaihoz for
dul, nem a kutatákhoz, hanem a széles közvéleményhez és
ennek bizonyítja, miért kell az igazi tudósndk istenhivőnek
lenni. Könyvéből maga a szerző készített kivonatot, s ezt kö
zöljük az alábbiakban. Az istentagadó tudomány érvei és bizo
nyítékai többnyire nagyon szimplák, Morrison szántszándék
kal a legegyszerűbb formulákra redukálja le az istenhivő tudo
mány érveit és bizonyítékait. Az általa felvetett problémák
többnyire bonyolultabbak Morrison tételeinél és érveleseinél.
A teológiailag pontatlan megfogalmazás olykor azt a látszatot
kelti, mintha a szelző a panteizmus felé tévedne, azonban pél
dái éppen egyszerűségükben megragadóak és haiásosak.
lstenbizonyítékának lényege az, hogy a nemlét, a nem kelet
kezés, a megsemmisülés lehetőségei bl1liószorta nagyobbak,
mint a lélezésé, a létrejövésé, a fennmaradásé, a fejlődésé;

éppen ezért, miután mégis az utóbbi győz az előbbi felett, a
tnétleq másik, önmagában billiószor ta könnyebb serpenyőjét

az Alkotó személye teszi súlyosabbá. Ennek a bizonyítéknalc
a mélysége vitathatatlan.

A tudományos fejlődésnek még csak hajnalán vagyunk, de minél
inkább világosodik, annál jobban feltárul előttünk minden vonatkozás
ban a teremtő Eszmének hatása, kezenyoma. Darwin óta csodálatos tudo
mányos eredményeket értünk el, de ezek az eredmények arra késztet
nek bennünket, hogy a tudás alázatával vegyük tudomásul egyre job
ban, mindenben Isten [elenlétét,

A főokok, amelyek a tudóst szükségképen hivővé teszik:

1. Megdönthetetlen matematikai törvények igazolják, hogy a világot egy
nagy szerkesztő intelligencia tervezte és tartja üzemben.

Tegyük fel, hogy tíz, sorszámmal ellátott pénzdarabot teszünk a
zsebünkbe, és ott alaposan összerázzuk. Próbáljuk most sorrendben ki
húzni a fílléreket zsebűnkből. de úgy, hogy amikor egyet-egyet kihúz
tunk, azt megnézés után rögtön visszatesszük. Mikor az elsőt kihúzzuk,
a valószínűség, hogy az egyes sorszámot húzzuk ki, egy aránya a tízhez.
De ha arról van szó, hogy először kihúzzuk az egyest, és utána rögtön
a kettest, akkor a valószínűség már csak egy a százhoz. Háromnál az
arány már egy az ezerhez. Hogy egymásután húzzuk ki az egyest, ket
test, egészen a tízig, egészen fantasztikusan kicsi a valószínűség, mínd
össze egy a míllíárdhoz.

Az életnek annyi lehetősége van, annyi fontos előfeltétele, hogy a
dolgoknak egymáshoz való viszonyát a véletlen semmikép sem határoz
hatja meg.

A föld óránként ezermérföldes sebességgel kering tengelye körül.
Ha százmérföldes sebességgel keringene, a nappalok és éjszakák tízszer
olyan hosszúak volnának, mínt most. A hosszú nappal alatt kiégne a
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vegetáció, de ami esetleg nem égne ki, az a hosszú hideg éjszakák alatt
megfagyna.

A nap hőmérséklete felületén 12.000 Fahrenheit fok. A föld éppen
olyan messze van a naptól, hogy ez a hőfok elég legyen. Mert ha a nap
a mostani hevének felét adná a földnek, megfagynánk, de ha a két
szeresét adná, ha fele távolság választaná el csak a földtől, minden élő

lény megsülne.
Ha a föld tengelyének elhajlása más volna, jég borítaná az egész

föld felületét. Ha a föld és hold közötti távolság változna meg, akkor
ugy megnőne a tenger árja, hogy valamennyi szárazföldet naponta két
szer viz borítaná el. Haa föld kérge csak tíz lábbal volna vastagabb,
nem volna oxigén, elpusztulna minden állati élet. Ha az óceán mélyebb
lenne valamivel, elnyelnéaz oxigént és a széndyoxidot, úgy hogy nem
lehetne növényi élet a földön. Es ha a földet körülvevő levegőréteg rit
kább lenne, a világürben keringő meteorok állandó tüzeket okoznának.

Mindezt számításba véve hinnünk kell: az, hogy minden úgy van,
ahogyan van, nem lehet a véletlen műve,

2. Az élet találékonysága, az hogy célját be tudja tölteni, szintén a mín
dent átható Értelem biztos jele.

Hogy mi az élet lényege, nem tudta még eddig megfejteni az
ember. Az életnek nincs se súlya, se kiterjedése. Csak ereje van. A növe
kedő gyökér elrepeszti a sziklát. Az élet legyőzte a földet, vizet és
levegőt, uralma alá hajtotta az elemeket, és arra kényszerítette őket,

hogy akarata szerint változzanak és alakuljanak.
Az élet szobrász. Formálja az élő lényeket. Festő, megrajzolja mín

den levélke alakját, megfest, kiszínez minden virágot. Muzsikus, tőle tanul
nak énekelni a madárkák, zümmögni a bogarak. Csodálatos vegyész az
élet. Különleges ízeket ad minden gyümölcsnek, fűszernek, illatot ad a
virágoknak, fává és cukorrá változtatja az oxigént és szénhidrátot, és
ezzel oxigént termel, hogy az állatok megfelelő levegőhöz jussanak.

Nézzük a protoplazmának egy majdnem láthatatlan cseppjét. Ez az
átlátszó, kocsonyás csepp mozog, erőt merít a napból. Ez a sejt, ez az
átlátszó, ködszerű cseppecske magábafoglalja az élet csiráját, és hatal
mában áll ezt az erőt kicsinek és nagynak tovább adni. Ez a csepp erő

sebb a föld egész állat- és növényvilágánál, mert ő minden élet forrása.
A természet nem teremt életet. Tűztől felhólyagzott sziklák és sótlan ten
gerek erre soha nem képesek.

Mi hozta hát létre a földön az .életet?

3. Az állatok bölcsesége a jó Alkotó legbeszédesebb bizonyítéka. Ő ad
az állatoknak ösztönt, ami nélkül tehetetlenek volnának.

A lazac évekig él a tengerben, azután felúszik a folyóba, meg
találja azt a mellékfolyót, ahonnan elindult. Ha megpróbálják a nagy
folyónak egy másik mellékfolyójába átvinni, rögtön megérzi, hogy nem
ide tartozik, és a legnagyobb nehézségek közepette is megkeresi és meg
találja szülőhelyét. De még sokkal csodálatosabb az angolnák élete.
Az egész föld angolnái a Bermuda-szigetek partvidékén rakják le tojá
saikat. Miután igy gondoskodtak utódokról, elpusztulnak. A tojásból kibújt
picíhalacskák csalhatatlanul tudják, hogy hova tartoznak. Megtalálják
útjukat a végtelen óceánban, és soha nem fordul elő, hogy akár az
európai, akár az amerikai vizeken nem oda tartozó angoinát lehetne
találni. Ki adja hát a halaknak ezt a csodálatos képességet?

A darázs legyőzi a szöcskét. Azután lyukat ás a földbe és oda
beteszi zsákmányát, vigyázva, hogy el ne pusztuljon, hanem mint tápc
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lálék töltse be szerepét utódainél. Lerakja petéít, úgy, hogy a pici dara
zsak rögtön megtalálják a szöcskét, ehessenek belőle, de még mindig
ne' öljék meg, mert a döglött róvar húsától elpusztulnának. Amikor a
darázsanya elraktározta a szöcskét, lerakta petéit és így gondoskodott
utódairól, elrepül és elpusztul. Utódait nem ismeri. De előbb megfelelően

gondoskodott róluk, mert különben elpusztulna a darazsak népe. Hog}
hogyan gondoskodjék, ezt nem leshette el, nem tanulhatta senkitől, ez
a tudománya veleszületett.

4. Az emberben több van, mint állati ösztön, az ember értelmes.

Egyetlen más lény sem tud tízig számolni, sőt nem is érti meg, hogy
a számok mit jelentenek. Míg az állatí ösztön egyetlen fuvolahang, szép,
de egyhangú, az emberi agyban benne van a zenekar valamennyi hang
szerének minden hangja. Erről kár is többet beszélni. Értelmünk meg
engedi, hogy tisztán lássuk: azért vagyunk ilyenek, mert a Szellemnek
egy szikrája van bennünk.

5. Az élet feltételéről tudunk valamit, amit Darwin még nem tudott: ez
a gének csodája.

Ezek agenek ol};:an "elképzelhetetlenül aprók, hogy .ha össze tud
nók gyüjteni az egész mennyiséget, ami a földön az életet lehetővé teszi,
az mind elférne egy gyűszűben. De a genből és társából a kromosómá
ból mégis jut a földön minden egyes élő sejtbe. Ez a gen állapítja meg
minden élet jellegét. Elképzelhetetlen ugyan, hogy egy gyűszűnyiből két
milliárd embernek juthasson. mégis: az hogy jut, ma már nem kérdés.
Mivel lehet 'ezt megmagyarázni?

A fejlődés a sejtben kezdődik, ami a gent magába foglalja. Hogy
néhány millió atóm, a legparányibb génbe zárva, hogyan uralkodhatik
a földön az egész élet felett, ezt csak az Alkotó Szellemmel tudjuk meg
magyarázni. Semmi más nem magyarázza meg ezt az előrelátó, mindenre
kiterjedő értelmet.

6. Ha a természet célszerű berendezkedését nézzük, be kell látnunk, hogy
csak végtelen bölcseség tudta ezt ilyen tökéletesen inegoldani.

Sok évvel ezelőtt egy kaktuszfajtát honosítottak meg Ausztráliában.
Kerítés céljára telepítették oda a kaktuszokat. Nem lévén ott ennek a
növényfajtának állati ellensége, a kaktuszok hihetetlen mértékben növe
kedtek és szaporodtak, úgyhogy akkora területet borított be a kaktusz,
mint amekkora Anglia. Farmokat tett tönkre, arra kényszerített embere
ket, hogy falujukat, városukat elhagyják-. Rovartannal foglalkozó tudó
sok kezdték a kérdést tanulmérryozní, míg végül találtak egy rovart,
amelynek egyetlen tápláléka a kaktusz. Ilyen rovarokat telepítettek
Ausztráliába és ezeknek sikerült a kaktuszok szaporodását megfelelő kor
látok közé szorítani.

7. De mindentől eltekintve: az maga is elég bizonyíték, hogy az embe!
megalkotta Isten fogalmát.

Ez az ember képzelötehetségének köszönhető, annak, hogy el tud
képzelni láthatatlan lényt. Ez a tulajdonság valamennyi élő lény közül
kizárólag az emberben van meg. Ez a képessége beláthatatlan lehető

ségeket nyit meg előtte. Ezért képzeli el az eget, azt, hogy Isten mín
denben és mindenhol jelen van, de sehol annyira, mint az emberek
szívében.

"Isten nagyságát hirdeti az ég, -'- a mennybolt vallja kezei. művét."

(18. zsoltár.)
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