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AZ ÉLE!.T KELETKEZÉSE ÉS A 1 EOLÚCIA

A természettudomány még nem fejtette meg a titkot, hogy milyen
körülmények között válilk a szarvetlen anyag szervessé, s természetesen
még messzebb van az első élő sejt mesterséges létrehozásától. Amíg a
titok meg nem nyílik, mindenkinek meg van a joga, hogy saját szem
pontjai szerint mérje fel, vagy közeledjék hozzá. Kétségtelen, hogy a
szerves anyag valami újat tartalmaz a szervetlennel szemben; ennek a
többletnek a mibenlétét keresi a természettudomány, de keresheti a
bölcselet is. Hiszen fölteheti a kérdést, hogy a különbség mínőségi-e

vagy mennyiségi, lehet-e valami többlet az okozatban. mint ami megta
lálható az okokban? Sőt akik az élettelen és az élő között olyan különb
séget látnak, amit a természet a maga erejéből nem itud áthidalní, azok
egyenesen teológiai kérdést csinálnak belőle, s az életet Isten közvetlen
teremtő tevékenységéhez vezetik vissza.

Amíg bizonyítéIkoIk nincsenek a kezünkben, a feleletekkel óvatosan
kell előhozakednunk. Mi nem hisszük, hogy a probléma megoldásához
vezet az ilyen ikategórikus kijelentés: "Mennyiségi tekintetben az éJő

any.ag nem tartalmaz semmiféle pluszt az élettelennel szemben. Az új
minöséget a bonyolult viszonylatok teremtik meg, amelyekben a külön
böző és igen sokféle kémiai anyagok ko'lloid-rendszerré álltalk össze. Az
élő anyag, amely maga is az élettelenből jött Iétre, ily módon szerves
kapcsolatban áll előzményeivel. anélkül, hogy lényegi tulajdonságai az
élettelen világ törvényei alapján levezethetők volnának" (Kiszely
György: Világosság 1961. februári szám, 17. oldal). Kétségtelen, hogy a
biokémia a szerves molekulák bonyolult kapcsolatát mutatja ki, sokkal
bonyolultabbat, mínt ami a szervet1enanyagban található. De éppen az
a kérdés, hogy a bony@lUJ1Jt kapesolódés teszi-e szervessé az anyagot, vagy
azért bonyolult a molekulák kapcsolódása, mert az anyag szerves ? Amíg
nem ismerjük egész pontosan a különbségeket, addig elhamarkedott do
log akár valamilyen kémíaí jelenségre, akár a közvetlen teremtésre hi
vatkozni. Az ilyen területeken ugyanis a természettudósok is könnyen
kísértésbe esnek, hogy világnézetüknek megfelelő magyarázátot adjanak,
s e mögött esetleg elvész a bizonyítandó tétel.

Az élet legegyszerűbb hordozói.

Haeckel korában még az volt a vélekedés, hogy az egysejtű véglé
nyek, az arnoebák, nem sokban térnek ela szerves élet ősformájától,ami
ősnemződéssel keletkezett. Azamoeba a míkroszkópban nyálkaszerű

anyag, de fel lehet ismerni benne a természet bonyolult mestenművét,

A sejtet alkotó molekulák együttesen fejtiik ki az élettevékenységet ; cso
portjaik olyan bonyolult szerkezettel és kölcsönhatással rendel!keznek,
hogy a tudomány még messze jár titkaik feltárásától. Ha voLt fejlődés,

akkor ez a véglény már hosszú kibontakozás eredménye. Az élet ere
dete tehát messze visszanyúlik a múlt homályába. Egyesek több .száz
millió évet tételeznek fel az első szerves molekula és az első élő sejt kö
zött.

Közbeesőknek tekintik a vírusokat, mínt az élő sejtek rnodelljeit.
A virusok növényi, állati vagy emberi betegséget okozó anyagok, s ki
sebbek a baktériwnoknál, a legkísebb sejtszerkezetú lényeknél. Nagy-
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ságukat tekintve beleillenek abba a térközbe. ami a fehérje-molekulá
kat az élő sejttől elválasztja. De lehet-e őket átmenetnek mondani a kettő

között? A feleletet nem körtnyű megadni. Az utóbbi évtizedekben sok
vírust megismertek és elkülönítettek. Legegyszerűbbek azok, amelyek
növényi betegségeiket okoznak. Kémiai vizsgálat szerint fehérjéből és
nuklein-savból állanak, tehát az élő sejt két legfontosabb alapanyaga
ból. Alakjuk gömb, pálcika vagy fonál, s krístályos formáiban is előállít

hatók, Az állati és emberi virusok bonyolultabb szerkezetűek, Kristá
lyosítani még nem tudták őket. Fehérje és. nukleinsav meldebt zsírszerű

anyagot, szénhidrátot és élesztő hatású anyagót is tartalmaznak. Ez
utóbbi könnyíti meg behatolásukat az élő sej tekbe.

A különféle vírusok egyre bonyolultabb sort alkotnak, s valóban
azt a benyomást keltiik, mintha áthidalnák az űrt az élettelen anyag és
a sejt között. A természettudósok mégsem meriik kimondani, hogy ben
nük megtalálták az átmenetet. A virusok ugyanis csak az élő sejtben fej
tik ki hatásukat. Az ott lejátszódó kémiai folyamatokból nyerik az ener
giát saját szaporodásukhoz. Az élet krítéríumaít csaik az élő sejteken be
lül mutatják, nem önmagukban, azért nincs elég jogcím ama, hogy az élet
alapjait lássuk bennük. Csak ott szaporodnak és alakulnaik ki változa
taík, ahol megkapják a szü!kséges táp1á1ekot és energáát. Igazi szerves
lényt pedig csak ott kereshetünk. ahol az energia-átalakítás és szaporodás
feltételei magában a képződményben megtalálhatók.

A fejlődéselmélet hívei az egysejtűek előtt feltételezik 'a szaporo
dásra !képes molekulákat s úgy go:ndoljáJk, hogy az ősóceánt ilyenek lep
ték el. Alapvető alkotó elemük a fehérje volt. Bár a fehérjéknek nagy
változata ismeretes és különféle kapcsolódási lehetőségeik vannak, mégis
a kémiai vegyületek speciáliscsopociJját alkotják. El tudjuk képzelni,
hogy. az élet más kémiai vegyületeken is alapulhatna, valójában azon
ban fehérjékre épül. Természetesen más fontos összetevők is találhatók.
A sejtmag nélkülözhetetlen alkotó eleme a nukleinsav. A többi előforduló

anyag, a cellulóze, szénhidrát, zsír, klorofil stb. fontosságuk mellett mégis
osak ,a hozzáadás benyomását keltik. A fehérjékről kémiailag csak azt
mondhatjuk, hogy az aminosavas molekuláknak nagy tömegű, határo
zott törvényszerűség szerintimapcsolódása. De kérdés, hogy a biológiai
tulajdonságok megmagyarázására elégséges-e a pusztán kémiai magya
rázat? Amíg kémiai módon nem tudunk előállítani fehérjét, addig más
folyamatok jelenlétét is feltételezhetjük.

Mi az élet?

A természettudomány különféle ágai és a filozófía már többféle
meghatározást adtak. Az igazság az, hogy az elméleti meghatározásnak
megfelelő élet nem létezik, hanem vannak élő organízmusok. A régi ke
resztény filozófia az életet "Ölltevékenységnek" mondja: a müködés belülről

indul ki és a szervezetben megy végbe. Az életprdncípíum a növényekben
és állatokban olyan valami, ami az anyag képességéből születík, Az élet
eLv felvétele nem teszi fölöslegessé a kémiai folyamatokat. Szellemesen
jegyzi meg Sertillanges, hogy Szent Tamás számára az organízmusban
mdnden kémiailag játszódik le, mintha nem is lenne külön éltető elv, s
ugyanakkor rninden olyan vitális, mintha nem lis lenne kémia (Der Hl.
Thomas von Aquin, 476).

A bíokémía megállapítja, hogy mínden életnyilvánulás: táplálkozás,
növekedés. mozgás, érzés, szellemi tevékenység össze van kapcsolva spe
cifikus kémiai folyamatokkal, Ezelk sZláUítják az energiát az élettevé-
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kenyaéghez. Az élet míbenlétének kérdéséhez tisztázni kellene a sejtekben
végbemenő folyamatokat, Az élő sejt folytonos átalakulásban levő anyag;
nem pedig valami statikus állapotú halmaz. Allandóbenne a bomlás, épí-
tés, átcsoportosulás. Nem is lehet elkülöniteni az építő és ható anya
gokat, hiszen mánden mozgásban van. A sejta dinamikus folyamatok egy
sége, ugyanakkor megmarad alakja és szervessége is. Az élet titkát abban
a törvényszerűségben kell keresni, ami Íirán~tja ezt az állandó moz
gást, változást, és fenntarrtja az egyensúlyt.

A rádíóaktrv izotópok segítségével sikerül egy-egy elemet megjelölni,
ha az belekerül a szervezetbe, nyomon követhetjük útját és viselke
dését a sejteken belül anélkül, hogy a sejt életét megzavarnánk. Meg le
het figyelni, hová és hogyan építődik be egy molekula, meddig marad ott,
hová távozik, stb. A vér fehérjeanyaga például 10 nap alaet felerészben
átcsoportosul, 80 nap alatt az egész szervezet febérjéje hasonló változá
son megy keresztül. Az építés és bomlás jellemzi a szílárd részeket, a cson
tot és fogakat is. A szervezet nem hasonlítható géphez. mert annak al
kotórészei maradandók, itt pedig az egész anyag folyamatos alakulásban
van. Mégis megmarad az egyensúly a sejtek és az egyes szervek, illetőleg

az egesz szervezet között, Egy szerves molekula egymásután több növényi,
állati vagy emberi testnek lehet alkotó 'része, míg végre feJlbomlik ele
meire, s újra kezdi körforgását,

A biokémiai megfigyelés 'ilyen toválbibi kérdéseket vet fel: mi a sej
tek életében tapasztalható építés, bomlás, átesoportosulás lényege? Pon
tosan honnan erednek ·a szükséges energiák és hogyan használódnak fel ?
Hogyan kezdődött az első életszerű kémiai folyamat ? Nem hihető; hogy
a tisztán kémiai elemzés feleletet adna az élet egyediségére és fokoza
taira is. Valószínű, hogy más természettudományi ágak megfigyeléseke is
szükség Vian.

A rádióaktív elemelk széteséséből kiszámítható, hogy Földünk jelen
legi anyaga csak néhány milliárd éves, élet pedig legföljebb néhány száz
millió éve sarjad rajta, A kezdeti több billiós hőfoknak előbb csökkennie
kellett. Maga az anyag él az organízmusban, ezént a természettudomány
vaNjla, hogy .a szerves a szervetlenből keletkezett. De Létre jöhetett-e kül
ső hatás -nélkm a szerves testek két ,jellemző vegyülete, a fehérje és a
nukleinsav , Jelenleg a földön szerves .anYlag csak élő organiz
mus hatására !keletkezik A termodinamikus egyensúly erősen a bomlás
oldalára billent. A magára hagyott szerwes anyag az oxigén hatására fel
bomlik vízre, szénsavra, és ammonfákra. Tehát milyen körülményeik kő

zött keletJkezett az élet? Azzal semmit sem oldunk meg, ha feltételezzük,
hogy a vi1á.gűrböl jött Földünkre. Az anyag természete míndenütt egy
forma, tehát valahol keletkeznie kellett.

. A geokémia szerínt az őslégkör nélkűlőzte az oxigént, s főleg szén
hidrogénből, ammoniáleból, vízgőzből lés hidrogénből állott. Azamerikaí
Stanley L. Miller 1953-ban zárt lombíloba helyezett metánt, amrnoniákot,
vízgőztés hidregént. Elektromos kísüléseket ihozott létre benne, hogy ezek:
adják az esetleg meginduló folyamathoz a szükséges energiáit. Feltételez
hető, hogy az őslégkör mozgása is együtt [ánt elektromos jelenségekkel.
Nyolc nap múlva az abszolut steril vizsgálat kimutatta az aminosavak je
lenlétét, elsősorban glykokoUét, a és {J alamínét, s kiselbib mennyiségben
aspaJragínét. Ezek az anyagok alapvetőek minden élőlény fehérjevegyü
Ieteiben, de még nagyon távol esnek az igazi élő sejttól. Azonban nincs
jogunk állítani, hogy a természettudomány nem haladhat tovább, VÍlSZOnt
azt sem tudjuk, hogy kideríti-e a szerves molekulák, illetőleg sejtek
titkát.
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Ha az őslégkörben valóban keletkezett aminosav, annak molekulái 
'többlet-energtával rendelkezvén. mint környezetük - szétesésre voltak
ítélve, Esővel azonban a földre, illetőleg az óceánba jutva, osatódásnak,
szaporodásnak indulhatnak. Természetesen nem könnyű az így keletke
zett részecskék fennmaradását és belőlük la növény és állatvilág csodála
tos kibontakozását véletlen körülmények ősszejátszásának tulajdonítani.
Cikkírónk így ír a további elJképzelt jelenségekről: "A légkör megválto
zott, szabaddá lett az oxigén, az ultraibolya sugarak fotokémiailag legak
tivabbspektrumát a légkör visszatartotta, a tengerek Iehültek, s az élő

anyagoseppecskéktovábbi fennmaradása csak a táplálékért. szerves anya
gért, folytatott küzdelem révén volt lehetséges. Ez azonban már magá
ban rejti a kiválogatódás lehetőségét, sőt szükségszerű bekövetkezését.
Az élő anyag sorsát ettől kezdve bíológíaí törvények irányították a fej
lődés útján" (Kiszely, uo. 20. oldal).

pa. eféle leírások azonban véleményünk szerint éppen azt ugorják át,
ami a legfontosabb. Hogyan lett .az aminosavas molekulaosoportokból fe
hérjeés a fehérjéből élő sejt? Elégséges-e biológiai törvényként alétért
való küzdelmet, illetőleg a kiválasztódást felvenni? Nem kell-e míndiárt
az első képződményben olyan belső képességet feltételezni, amivel tudott
alkalmazkodni a ikörnyezetéhez, és főleg, ami létrehozta a sejtek és orga
nizmusok funkciós-egyensúlyát. Nem is beszélve arról a csodálatos lelemé
nyességröl, színpompáról,arányról, törvényszerűségről és célszerűségről,

ami lépten nyomon jelentkezdik laz élők világában. Eddig a tudomány csak
azt sejtette meg, hogy mi:lyen irányban kell tapogatóznia, ha ki akarja
deríteni az élet titkát, de még nagyon messze út áll előtte, hogy míndenre
feileletet adjon.

Bölcselerí és teológiai megfontolások

A dialektikus materializmus oldaláról gyaikTan elhangzik a kijelentés
az egyház felé, hogy az élet keletkezését nem tudományos alapon tárgyal
ja, hanem közvetlen isteni beavatkozásnak tulajdonítja. Régebbi szerzők

a hitvédelemben valóban igyekeztek az élet keletkezését Isten létének bi
zonyítására felhasználni. Magától semmi sem lesz, a szervetlen nem válik
szervessé - mondták -, tehát ha van élet, kell lenni teremtő Istennek.
A teológusok azonban általában míndíg óvatosan kezelték a természettu
dományos istenérveket. Nem szabad Istent oda tenni, ahol a tudomány
'elakad' Hiszen ami ma rejtély, holnap megoldott kérdés lehet.

A nővényi és állati életnek nincs olyan funkciója, ami túlhaladná az
anyagiasság körét, Minden bezárva marad az 00- és fajfenntartás kere
tébe. Nincs benne olyan megnyilatkozás, amit anyagtalannak, szelleminek
kellene minősíterri. pa. ember és állat között nagyobb űr tátong, mínt a
szervetlen és szervys anyag között, EZJért tartjuk mi lehetetlennek, hogy

. az ember szellemi képességeivel az állatok világából fejlődhetett ki. A
szellemi lélek közvetlen teremtése határozott követelménye a keresztény
bölcseletnek és kötelező tétele a hdtrendszernek. A keresztény bölcselet be
szél ugyan a növények és állatok "életprindpiumáról", de azt tartja róla,
hogy az anyag képességeíböl ered valamilyen külső hatásra. Például a
sóban benne van a képesség, hogy szervessé váljék, de .csak akkor, ha
táplálékként belekerül a szervezetoe, A ható ok jelen esetben az élő or
ganizmus. De nem látunk lehetetlenséget abban, hogy amit elvégez a szer
vezet, azt adott körillmények között elvégezheti valamiilyen külső fizikai
és kémiai összhatás .is, amit a természettudósek feltételeznek az ősnem-

.ződés esetében. .
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A teológiában alapelv az, hogy nem szabad isteni beavatkozást ke
remi ott, ahol elegendők a természet erői. A szeritírás teremtéstörténetét
semmiképpen 'sem szabad az élet keletkezésével kapcsolatba hozni. A
szentírás vallási igazságot hirdet: azt, hogy mínden dolog végső fokon
Istentől nyerte a létét, de a teremtés lefolyásának természetes jelensé
geiről semmit nem mond. Igazában a szerző a saját kora felfogásának
megfelelően seregszemíét tart a látható Viilág dolgai felett, s állítja, hogy
közvétlenül vagy közvetve minden a teremtés műve. A vallási követel
ménynek megfelelek azzal, ha elfogadom, hogy Isten teremtett valamilyen
ősanyagot s azt alávetette megfelelő természeti törvényelmek. Hogy ez az
anyag milyen fejlődésen ment át, hogyan bontakoztak ki a benne rejlő'

képességek, az már mind a természettudomány tárgva, Isten azért alikot
ta a természet törvényeit, hogy azok valóban működjenek, A természet
egészen természet, zárt egészet alkot, a dolgok egymással kölcsönhatásban
vannak, tehát a tudomány jogosan vizsgálja mindennek az okát és kelet
kezését. Biztos, hogy az első élő sejtnek is megvolt az elégséges oka, de
ezt nem szabad addig a természetfeletti világban keresni, amíg a termé
szetben megtalálható- S ha ma még távolinak látszik is, él tudomány ki
derítheti. A természetben a hívő embernek sem szabad Isten csodaszerű

beavatkozásait keresnie. A csoda kizárólag a természetfeletti rendnek, a
kinyilatkoztatásnak ismertető jele és bizonyítéka. Ha a kiinduláshoz, az
anyag létéhez és törvényeihez felveszem a teremtő Istent, nem kell okvet
lenül a közbeeső állomásoikhoz is feltételeznem. A természet hivatva van
megvalósítani mindazt, ami sejtelmes rejtekeiben csiraiként nyugszik. Az
embernek és a tudománynak az a hdvatása, hogy ellesse ezeket a törvé
nyeket, hiszen a teremtés gazdagságát olvassa ki belőlük.

Az okság elve alapján jogosan kérdezzük: az alacsonyabbrendű szűl

het-e bizonyos körülmények között valami léttöbbletet? Lehet-e a kimon
dottan szervetlen anyagnak és energiáknak 'él kölcsönhatása olyan mérvű,

hogy szerves élet keletkezzék belőle? Az előbb említett Miller-féle kísér
letek óvatossá tesznek a felelet keresésében. Nem lehet oda terelni a prob
lémát, hogy senki 'sem adhatja azt, amije nincs. A szervetlen anyag
ugyanis minden kis részében megfelelő fizikai és kémiai törvényekkel,
tulajdonságokkal rendelkezik. Az ilyen törvények többoldalú kölcsönha
tása új minőségi változások forrása Iehet. Természetesen csak addig, amíg
ezek a minőségek nem múlják felül az anyag alapvető képességet. Ezért
van az, hogy az ember szellemi élete szerintünk már nem magyarázható
meg a pusztán anyagi folyamatokból.

A keresztény világ vallja a tapasztalati világ esetlegességet. Semmi
sem néz rám azzal a ikövetelménnyel, hogy neki okvetlenül léteznie kel
lene, vagy hogy csaik így létezhet. Azért minden rátárnaszkodík egy szük
ségszerű létezőre, s ő a létet a teremtésben közli. Ami viszont létében függ
tőle, az függ viselkedésében is. De Isten nem úgy hat együtt a másodiagos
okokkal. mint például az ember a szerszámával. Az ember esetében mín
díg el lehet határolni. hogy mi van tőle és mi a szerszárntól. Isten úgy mű

ködik együtt, hogy a létező dolgokat fenntartja, megadta törvényszerűsé

güket, s akarja, hogy ezek érvényesűljenek. Mínden egészen tőle van és
egészen a másodlagos okoktól, sőt a természetwilágában semmit sem hoz
létre természetes okok nélkül. Az emberi lélek teremtése sem jelent ok
vetlenül ugrást a természetben, még kevésbé esodaszerű közbelépést. Ahol
az anyag eléri azt a potencíalitást, ami. szükséges a lélek hordozására,
ott Istennek, mint a teremtett lét fenntarlójának öröik terve szerint meg
teremtődik a lélek. Ezért mondjuk, hogya lélek Isten teremtménye s egy-



úttal a természet követelménye. Éppen ez vet világot arra az erkölcsi ne
hézségre, hogy egy bűnös fogamzás esetén is miért van jelen a lelket te
remtő isteni ténykedés.

A szerves élet megjelenése kisebb újdonság, mint a szellemi lélek meg
jelenése. Nem látunk lehetetlenséget abban, hogy az anyag törvényeinek,
a molekulák kombinációinak és a külső energiaforrások hatásának együt
teséből létrejöhetett az első szerves molekula, majd ezeknek a kapcsoló
dásából az élő sejt. Ha mindezt önmagában szemlélem, természetes do
log. De ha arra gondolok, hogy itt egyenletekbe foglalható törvények és
a célszerűséget magukon hordozó folyamatok játszottak közre, akkor az
élet keletkezését is vissza tudom vezetni ahhoz az ősforráshoz. ahonnan
hitem szerint az anyag és minden törvényszerűségered.

Az élő szervezet soha nem mutatja a véletlenül összehalmozott tömeg
képét: belső törvényszerűséggel rendelkezik, teljes egészet alkot, Az or
ganizmusoknak az a lényegük, hogy legbenső részletükig szervesek. Ahol
van fejlődés és változás, azt nem lehet csupán külső hratásokra visszave
zetni. Ma már la fejlődéselméletet alaposabban átgondolták a tudósok, mint
Darwin idejében. A geológiai leleteknek azok a Iormái, amelyek az elmé
let szerint a fejlődés fakait és átmeneteit tükrözik, nemcsak egy-egy külsö
sajátságban különböznek, hanem belső struktúrájukban is. A sokat emle
getett ősló családfája a szemléletes bizonyíték. A későbbi leleteknél nem
csak a pata kialakulását lehet megfigyelni, hanem azt, hogy a változást
belső törvények irányították. A test növekedésével lépést tart a fej és az
agyvelő növekedése; nem akárhogyan, hanem matematikai arányban.

Az örökléstanhan megfigyelték, hogy a gén-ek belső adottságai is
csak bizonyos keretek között mozognak. A lehetséges mutációk nem irány
szerűen, de nem is szeszély szerint jelentkeznek. Ráhatással eddig csak
járulékos változásokat lehetett létrehozni az egyes fajok keretén belül. A
magzat fejlődésének is megvan a saját törvénye, s nem lehet állítaní. hogy
pontosan ismétli a törzs fejlődését. Az emberi petében például először

megindul a differenciálódás, mint sok állatnál. Azután ez a folyamat egy
időre megáll, s ,a magzat kitermel egy komplikált tápláló apparátust, s
ezzel biztosítja fennmaradását. AllHhatjuk-e, hogy ez visszaütés valami
lyen ősi állapotra?

A lárva-formákat sem lehet minden megkülönböztetés nélikül a törzsi
fejlődés visszajáró ernlékeinek nevezni. A tenger felszínén például sok
rnikroszkópikua iállaöka úszik, s ezekből tengeri csillagok, rákok, sünök,
kagylók lesznek. A kifejlett állatok helyhez vannak Ikötve, elszaporodásuk
nehezen menne. Apró lárvaikat azonban a víz sodra magával viszi olyan
helyekre, ahol az állat táplálékot talál. A Iárva-forma itt azt a szerepet
játssza, mint a gyermekláncfű termése, amikor ernyőjéve1 a szélbe kapasz
kodik.

A biológiai törvények tehát laz élet minden szakaszában áthatjélc az
organizmusokat. A madarak tojásánál az az érdekesség, hogy rninden
anyagot tartalmaz, 'ami a magzatnak szükséges, csak az oxigént kapja kí
vülről. A víztartalom azonban nagyobb, mint ami a kiíkelt ivadék testében
található. A bőség arra való, hogya levegőn való párolgás után is elegendő

maradjon. Egyes gyíkcjk és kígyók esetében más a helyzet. Tojásukban túl
kevés a víz, ezért nedves hornokba rakják őket, Ihogy onnan pótolják a
szükségletet. A száraz, köves helyen élő vipera és a sivatagos területen (élő

kígyók VJ.gy gyilkol;: nem találnak nedves homokot, ezért saját testükben
költik ki tojásaikat. A tudomány még túl messze van attól, hogy az alkal
mazkodásnak eme é3 hasonló titkos rugóit kifúrkéssze. A csodálatos az,
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hogy az ilyen alkalmazkodásnak már az első sejtben meg kellett lennie,
mert csak így tudta a környezet ridegségét ellensúlyozni. A biológia tör
vényei olyan régiek, mint az első élő sejt; rnint ahogv a szervetlen anyag
törvényei is olyan ősiek, mint az első atom vagy molekula.

Bármennyire nem igazolta még a tudomány az életnek a :szervetlen
anyagból való keletkezését vagy a Iejlődéselméletet, egyikben sem látunk
természeti lehetetlenséget. Lehet, hogy valamikor míndkettőt igazolja. Azt
azonban el kell ismernünk, hogy lépten nyomon beleütközünk meglepő

törvényekbe és célszerűségbe. Nem áUítjuk, hogy mindenütt van célszerű

ség és törvényszerűség, hiszen az anyagvilágban. ahol a dolgok egymásért
vannak, abszolút harmónia nem is lehetséges. De 'annyi rnindíg található,
ami kizárja a véletlent, rnint elégséges magyarázatot. A fizika igazolja,
hogy az atom és molekula felépítése szabályszerű, a kémia hirdeti, hogy
a folyamatok törvények szet-int játszódnak le, s a biokémia is meglátta,
hogy minden élő szervezet a legvégső zugakig strukturált. Sem az atomok
rendszere, sem az élők világa nem összevisszaságból nőtt ki. Minden
anyag mindíg valamilyen törvénynek engedelmeskedett. A hívőnek és a
teológusnak elég annyiról meggyőződve lennie, hogy a törvény és célsze
rűség értelmes elgondoláshoz vezetendő vissza. A többi, a részletek le
írása a természettudomány felad'lt8..Marx Plank az egységes világszem
léletet kívánó követelménynek tartotta, hogy a két egyetemesen ható és
mégis titokzatos erőt, a természettudomány világrendjét érs a vallás Is
fenét egymással azonosítsuk. Örülünk a természettudomány haladásának,
új felfedezéseinek, mert egyre jobban úgy mutatja be a világot, mint egy
értelem vetületét. Ezért rnondhabta XII. Pius 1951. január 22-én egy ter
mészettudósok előtt tartott beszédében: "Ellentétben a régebbi idők el
hamarkodott megállapításaival, a valóság az, hogy minél mélyebbre hatol
valamilven tudomány, annál jobban felfedezi Istent, majdnem úgy, mint
ln ott állna minden ajtó előtt, amit a tudomány kinyit."

LEPKE

r/Unt tit kos iizenetre,

úgy ámult rá a lelkem,

(,hogy átszáUt a lepke

a lázas nyári kerten.

Tündökölt csoda-kéken

két vitorlázó szárnya,

mint virágszirom szélben

s mint röpdöső csöpp máglya,

me/y azúr l&.nggal ég el.

Csak néztem elbűDölten

és úgy megteltem fénnyel,

hogy kicsordult belőlem.

Ölbey Irén
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