
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.
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