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ÉLETNYOMOK A VILÁGEGYETEMBŐL FÖLDÜNKÖN

Amikor Geoffroy de Saint-Hilaire (1772-1844) azt vítatta George~

Cuvier (1769-1832) felfogásával szemben a Francia Akadémián, hogy la
Föld története során igenis megváltozott a növények és állatok alakja, sőt

nagyon sokszor az életmódja is, vajmi kevés sikere volt a fejtegetéseinek.
Bizvást azt is mondhatriók, hogy megbukott velük. És nemcsak a francia,
hanem az európai szellemi közvélemény is :Eittyet hányt a két nagyhírű

tudós perpatVlarána,aJnnál is inkább, rnert az 1830-i júliusi forradalom
akkoriban űzte el X. Károly francia királyt, és Európát érthetően lázas
izgalom gyötörte. Csak egy nagy elmét igéztek meg Saínt-Hílaire gon
dolatai, s hogyne lelkesedett volna föl értük az aggkor ifjúi hevével, mit
sem törődvén a mulandó napi események hánykolódásaival. hiszen a saját
eszméi visszhangzottak bennük : Goethe volt ez. Ö meglátta lángelméjének
víziójában, hogy a tudomány történetében új korszak kezdődik, amidőn a
fejlődés elmélete meg fogja termékenyíteniazta gondolkodást, amelyet
biológiainak nevezünk manapság. Már a Metamorphose der Pflanzen
(1790) című értekezésében ugyanilyen nézeteket szövögetett. Ám a kor
szellern különböző okokból nem kedvezett a fejlődés gondolatának. Egy.e
temes és ugyancsak meglepő érdeklődést akkor keltett a tudósok körében
is és a nagy nyilvánosság előtt is, arnikor Darwin műve, az On the Origin
of Species. " 1859~ben megjelent. És bár ,a kutatások számos nézetét és
magyarázatát megcáfoltálk,a darwinizmus Iényegera fejlődés gondolatá
nak kifejtése, mindenkoron vitathatatlan alapja lesz a biológiai tudo
mányágaknak,

A Saint-Hilaire - Cuvier-vita, és Darwin munkássága földi távlat
ban útjelző állomások. Azóta a természettudományi kutatás példátlan
eredményekkel gazdagította az emberi gondolatot és sokféle vonatkozás
ban az ember életét. Csakhogy a homo sapíens szárnyaló törekvései logi
kai szükségszerűséggel vágyódtak a Föld immáron szűknek látszó hatá
rain kilépni. S .az ernber 1961 április 12-én és augusztus 6-án megjelent a
Világegyetem kapujában ... Gagarin és Tyitov teljesítménye eleddig a
legnagyobb ésa legnagyszerűbb az anyagi történések rendjében. A két
Vosztok új világtörténelmi korszak első lapján fényeskedik.

Minden joel arra vall, hogy 1961 nov.ember lS-án megint új korszak
hajnala köszöntött az emberiségre: a V:ilágegyetemből származó meteorí
tekben megtalálták a szerces é~et kétségtelen nyomait . . .

Mi az élet? Mi különbözteti meg az élőt .az élet nélkül valótól ? Fur
csa, de e kérdésre nehézkielégítőenfelelni. A biológiai "élet" ugyanis ép
pen úgy egyedülálló, sajátlagos, semmivel össze nem hasonlítható fogalom.
mint teszern a "lét". Vagyis Iogíkaílag nem definiálható, mert nincs leg
közelebbi neme s fajalkotó különbsége, Az élet mivoltát csak körülírhat
juk és felsorolhatjuk jellemző sajátosságait. A növény, az állat és az ember
teste sejtekból és azoknak származékaiból épül fel. Más szóval a sejt, ez
a rendkívül bonyolult fíziko-kémiaí rendszer, az élet hordozója. Rendszer
tanilag megkülönböztetünk egysejtű és soksejtű élőlényeket. Protoplaz
mának hívjuk valamennyi élő sejt alapanyagát. Ezt első megközelítésben
ún. szerves kolloidok rendszerének tekinthetjük. Szerves, azaz széntartal
mú vegyületeit két nagy csoportba osztjuk. Az elsőben vannak a fehér
jék (proteinok), a nitrogénmentes szénhidrátok, a sterinekés karotinoidok,
valamint a nitrogéntartalmú foszfatidek. Továbbá még néhány egyszerűbb

anyag. Ebben a csoportban az életfontosságú kémiai elemek (bioelemek),
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a szerves vegyületek alkotórészei: a szén. ct hidrogén, az o.l:igén, cl Itiu·';U'·'I1.
a kén ésa [oszior. Ha a sejt csak ezekből az alkotórészekből állana. akkor
ugyan kialakulhatna bizonyos architektonikus rendszer, ám PZ csak me
rev, statikai képződmény volna, s éppen az élet jellemző vonása. il .noz
galmásság hiányozna belőle. A csodálatos rendszer fizikai-kémiai tii:kné
seit, a felületi feszültséget, a diffuziót, az ozmózist és a szarnos egyéb ÍO

Iyamatot az elektrolitek változatos működéseszabja meg. Ezek pedig olyan
vegyületek, amelyek a vízben való oldásukkor elektromos részec..skékre
oszlanak. Mínthogy a protoplazmának Jegalább 70 százaléka víz. il or-nm
levő elektrolitek -kémiai elemei teszik a rendszer második csoportját. .\7
első csoport foszfát jain és karbonátjain kivül ebben cl csoportban még
klór is van, valamint a nátrium, a kálium, a kalcium és a magnézium ka
tionjai, vagyis ezeknek az elemeknek pozitiv elektromos töltésű részecskéi.
Ezenfelül igen kis mennyiségben, olykor csak nyomokban, vas, jód. réz.
cink és más elemek is előfordulnak a protoplazmában, ezek azonban nem
Ieltétlenül szükségesek. Íme, minden életjelenség .az alig két tucatnyi ké
miai elem alkotta protoplazmához kötődík ! Annyi jelenség és annyi fo
lyamat játszódik le benne, hogy H. Höber klasszikus művében csak 950
oldalon tudja fizikai kémiáját leírni. Az "élő vagy organizált anyag"
(Claude Bernard), az "élő szubsztancia" (J. Müller, E. Hering) jellemző tu
lajdonsága mindenek előtt az a tény, hogy elégséges külső ok, külsö kény
szer néltkül tud kézzelfogható változásokat előidézni, páratlan fonnagaz
dagságot kialakítani stb., és mindezt belső ok idézi elő. Tehát autonom
változásnak kell tekintenünk Minél mélyebbre piHantunk az élő szerveze
teket felépítő sejtek protoplazmajának legújabban szerzett ismereteibe.
annál több okunk van ámulni s bámulni. Hány és hány milliárdnyi sejt
van a magasabbrendű szervezetekben! Nem össze-vissza hányva, hanem
a legfinomabb mechanizmust is felülmúló, hihetetlenül túlszárnyaló cél
irányos rendszerben. Hát még az ember teste! Azon túl, hogy lefoly
nak benne az állatokéval közös élettani funkciók, az ember logikusan gon
dolkodik, szellemi életet él, alkotásaival gazdagítja a tudományt, a művé

szetet és a technikát, sőt a rádiócsillagászat most már a milliárdnyi fény
évek távolságában levő égitestek titkait próbálgatja kibogozni ... E tevé
kenységei mind, de mind a protoplazma sajátosságaihoz kötődnek. Hogyan.
háta gondolat, a vágy, a szeretet is a sejt terméke? Dehogyis az ! Tud
nivalóazonban, hogy értelmi s lelki működésünk is titokzatos módon az
agy bizonyos részeinek sej t jeihez, tehát protoplazmához kötődnek. de
egyáltalán nem azoknak a funkciója, hiszen azok csak a szubsztrúturnai
szellemi tényeinknek és munkánknak,

Ez a vázlatos fejtegetés is igazolja, hogy az emberi szellem miért tű

nődik már évszázadok óta azon a kérdésen, van-e élet a Földünkön ki
vül, él-e hozzánk hasonló értelmes lény a Világegyetem más égitestén '?

A kozmikus szerves élet fennforgásának a lehetőségét háromfélekép
pen kutatják. Az első s régebbi módszer az, hogy csillagászati technikával
igyekeznek kikutatni, akad-e olyan tagja a Világegyetemnek, ahol meg
vannak a szerves élet feltételei. Ez az eljárás mindeddig nem járt bizo
nyíthatóeredménnyel. A második az újabban alaposan fellendült mete
orit-kutatás és éppen ezen az úton jutott el most a tudomány ama meg
állapításhoz, hogy szerves élet van a Világegyetemben is. Amit köznyelven
meteornak, hulló csillagnak mondunk, azt a geológia "meteorit"-nek ne
vezi. S szerkezete szerint megkülönbözteti a meteorkövet és a meteor
vasat, vagyis a kö- s vasmeteoritet. Azt a meteorkövet, amelyben göm
bölyded, kristályos zárvány (chondra) van, chondrit néven említi a szó
banforgó tudomány. A meteoriteknek csak jelentéktelen száma hull Föl-
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dünkre, évente átlag 450-460 tonna súlynyi. A többi átsuhan a légkö
rünkön és áttüzesedve, csillogva villog néhány másodpercig. A lehullott
meteoritekben még sohasem találtak olyan kémiai e-lemet, amely a Föl
dön ne. fordulna elő, ami azt bizonyítja, hogy .a Vil4gegyetem azonos
anyagból épült jöl. A kutatás harmadik kísérlete a rádiócsillagászat esz
közével történik. Ez még a kezdet kezdetén van, mindamellett már felfo
gott és kiértékelt oly-an zörej eket, amelyek több milliárdnyi fényév távol
ságában levő égitestekről eredtek.

Immár áttérhetünka meteoritkutatás Iegújabb, korszakalkotó ered
ményének megtárgyalására. Az angol Nature november 18-i számában
[192, 594 (1961)] "Néhány széniartalrnú choruirit mikTobiológiai vizsgálata"
címrnel igen óvatos fog-almazással és szigorúan tudományos nyelvez-ettel
háromoldalas közlernény jelent meg. Öt megnagyított mikrofelvétel és egy
sematikus rajz illusztrálja. A szerzői: Georges Claus, a nowyorki állami
egyetem orvosi központjának a kutatója, s Barthoiomeui Nagy, a Jézus
Társaság newyorki Fordham-egyetemének tanára a kémiai karon. Az
utóbbi kétségtelenül magyar származású.

A két kutató cikke bevezetéséül azt mondja: "Az Orgueil és az Ivuna
széntartalmú meteoritekben megkövesedett algákra emlékeztető mikrosz
kópikus nagyságú részecskék jelenlétét állapítottuik meg. Nem találtunk
ilyen részecskéket két rendes kőmeteoritben,nevezetesen a Hollbrook és a
Bruderheim meteoritekben."

Ezután a tudományos szokáshoz híven a "kérdés állás"-át körvona
lazzák, azaz beszámolnak röviden más kutatók eredményeiről. A geológia
19 olyan széntartalmú chondritet tart számon, amelynek a lehullasát an
nak idején pontosan megfigyelték. Sommásan felsorolják, hogy melyik
tudós mit talált a meteoritekben vizsgálódása során. Több bukkant már
szerves vegyületek alkotórészeire, de megkövesedett (fosszil) szervezet
alaktani maradványára még senki sem akadt.

Hosszadalmas és a tudomány minden rendelkezésen levő eljárásával
öt széntartalmú ohondrit-rníntátés két szén híján levő chondritet vizsgál
tak meg. A széntar-talmúak a következők voltak: Az OTgueil (ez Délfran
ciaországban hullott le 1864-bcn). Ebből a chondritből két mintát kaptak
két különböző intézettől. Ezért az egyiket A-val, -a másikat B-vel jelölték
meg. A harmadik chondrit az lvuna volt (Középafrika, 1938), a negyedik a
Mighei (Oroszország, 1889), az ötödik a Murmy (USA, 1950). A két szén
nélkül való chondrit pedig a Bruderheim (1960, lehullásának helyét nem
adták meg, de úgylátszik német) és a Hollbrook (ennek scm közölték az
adatait).

A szerzők szerves leleteiket mindvégig "szervezett elemek" (orqanizeá
elements) néven tárgyalják, de aszahatos leírásokból és a mikroszkóppal
felvett és kellően megnagyított fényképekből kétségbevonhatatlanul ki
derül, hogy algákra (rnoszatokra) emlékeztető megkövesedett szerveze
teket fedeztek föl. Vagyis a protoplazmához kötött élet csalhatatlan nyo
mát -- a Világegyetemben. Ilyen "szervezett elemek" igen nagy számban
fordultak elő az Orgueil és az lvuna chondritekben, de egyáltalán nem ta
lálták meg azokat a Hollbrook: és a Briiderheini meteoritekben. Némileg
hasonló, de bajosan meghatározható részecskékre akadtak a Murray és a
Mighei chondritekben. Minthogy a szerkezetüket nem tudták megállapí
tani, nem volt módjukban, hogy az OTgueil és az lvuna "szervezett ele
mei"-vel azonosíthassák azokat. A "szervezett elemek" hasonlóak, de nem
azonosak voltak a vízben élő földi algák bizonyos fajtáinak morfológiájá
val. Előkerült azonban egyetlen egy olyan forma is, amelyalaktanilag tel
jesen különbözött az ismert földi algáktól. Az "elemek" egyáltalán nem
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mutattak kettős törést polarizált fényben, viszont sárgasan fluoreszkáltak
ultraibolya-fényben, ami nem esik meg a chondritek anorganikus (szer
vétlen) részeivel.

Claus és Nagy a "szervezett elemek" öt típusát találta meg a chondrí
tekben. Ezek a következők: 1. Kerek, kettoo falú "elemek". Az átmérőjük

a 4 és 10 ezredmilliméter (mikron) között váltakozott. A belsejük vagy
egynemű vagy szemcsés volt. 2. Az előbbihez hasonló típus, tüskés vagy
barázdált felszínnel, olykor függelékszerűképződrnénnyel. Átmérője a 8
30 ezredmilliméter között volt, a függeléké pedig 0.5-2 ezredmilliméter.
3. Síma, pajzsforrnájú, átlagosan mintegy 15 ezredmilliméterű alak. 4.
Hengerformájú, körülbelül 20 ezredmilliméter hosszú s 10-12 ezredmil
liméter átmérőjű szervezet. Ez a típus leírása szerint erősen hasonlít a
Földön élő vízi algák Diatomeae-csoportjára. 5. Hatszögűnek tetsző alak.
10--12 felülettel. Három felülete erősen vastagabb a többinél és mind
egyikből csőszerű képződménuemelkedik ki. A belsejében három »okuola
szerű test volt, azaz a földi állatok és növények sejtjeiben mindig megta
Iálható, élettani célt szolgáló üreg. Ez az alak semmiféle földi szervezet
hez nem hasonló. S ami még érdekesebb, az egészet szerkezet néllkül való
ún. "halo" vette körül, aminő pl. a Hold udvara, Ezt a típust a szerzők

nem tudták lefényképezni, csak lerajzolni.
Az Oraueü mintáiban mind az öt típust megbalálták. Az Ivuna me

teoritben csak az első három fordult elő. Az első és a második tínusra a
legnagyobb mennyiségben az Orqueil és az Ivuna meteoritekben akadtak,

Meg lehetne természetesen kockáztatni azt az ellenvetést, hogv ezek
a "szervezett elemek" földi szennvezések révén kerültek a meteoritekbe.
Ilyesmi valóban elő is fordult. a két tudós annak rendje s módja szerint
ki is mutatía statisztikai táblázatában, hogv igen kis számban földi bak
tériumot, algát, gombaféleséget stb. is talált. A földi származás azonban
semmiképpen sem áll az idegenszerű s a földi algákra csak hasonlító
megkövesedett szervezetekre. S ha még megfontoljuk. hogy két meteorit
egymástól teljesen különböző éghajlat alatt hullott le és hamarosan a
múzeumok gondozásába került és mégis ugyanazokat :l .,szervezett ele
mek"-et tartalmazta, köztük az ötödiket is. aJk'kor a .földi szennyeződ,ss

valószínűsége számba sem .1öhet. A két szerző eltY'ébként jó néhány szak
tudóssal vitatta meg minden szempontból felfedezését, köztük a magvar
Wolsky Sándor-ral, a Fordham professzorával. Végső megállapításuk így
hangzik: "E morfológiai, optikai s festési el.1árások eredményei alapján
az organizált elemeket szeruezetek valószínű ma-radványaiként értelmez
zük." Hogy ezek a "szervezett elemek" valóban megkövesedett szarveze
tek,azt még egy döntő tény bizonyítja: Számtalan lelet az állat- és nö
vényvilág alapvető életmegnyilvánulásának a ielenségét, a se.1tosztódást
mutatja, Az eltyik páratlanul érdekes mikrofelvételen éppen a sejtmag
osztódásának (karyokinesis) befejezése látszik egész világosan.

Ez anagyhorderejű felfedezés nyilván hamarosan foglalkoztatja a
szakköröket is és lassan-lassan a nyilvánosságot is, hiszen a természettu
dományok haladása iránt immár mindenfelé ugyancsak megélénkült az
érdeklődés. Igaz, hogy egyelőre inkább a fizikai s technikai eredmények
vannak az első sorban, noha -- ahogy az értékelésre mindenkép ille
tékes J. Haas rnondja -az életkutJatás "eredményei .1elentőség dolgá,
ban az atomfizikáéval hasonlíthatók össze".

Claus és Nagy felfedezésével kapcsolatban felvethető a kérdés, mí
ként iJtéljük meg azt a Szeritírás és a dogmatika szempontjából? Erre
nézve Ször'ényi Andor, a szentírástudomány professzora a következőkép

pen foglalta össze a biblikus felfogását:
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- Az a kérdés, hogy van-e, lehetséges-e élet más bolygókon, vannak-e
ott értelmes, lélekkel rendelkező lények, a Szentírásban természetesen
nem merül fel. Sem az Ószövetség, sem az UjszövetBég szeriői nem is
merték a Világegyetem szédítő távlatait - még a mi naprendszerünket
sem. A szeritkönyvek a Teremtőnek, a gondvisélő és az embert végtelen
szeretetében megváltó Istennek a dicsőségét hirdetik - ebből a szem
pontból nézve teljesen theocentrikusak. A sugalmazott könyvek leírják
az üdvtörténeimet: míként készítette elő és miként valósította meg az Úr
Jézus Krisztusban Isten az egész emberiség üdvösséget - s ebből a szem
pontból a Biblia anthropocentrikus, mert az Istennek az ember felé meg
nyilatkozó revelációja, megváltása a témája.

- A Biblia tehát egyszerűen nem is beszélhet erről a problémáról,
mert ez abban a korban fel sem merülhetett. Nem tudták azt, amit a mai
csillagászat feltételez, illetve bizonyít, hogy a Világegyetem kb. 400 mil
liárd csillagködből, galaktikaból áll, amelynek mindegyikében több száz
millió nap van, s ezeknek a napoknak valószínűen éppenúgy lehet boly
gójuk, mint a mi Napunknak. A mi Napunkat is beleszámítva, 38 csilla
got vizsgáltak meg, amelyek nincsenek tőlünk 16 fényévnél távolabbra, s
ezek közül hatról megállapították, hogy vannak sötét kisérőik, azaz boly
góik. S most felmerül a kérdés: az Isten csak azért teremtette ezt a mér
hetetlen míndenséget, hogy annak csupán egyik kicsiny, porszemnek sem
számító részén legyen értelmes lény és az, amit mi életnek nevezünk ? !
Önmagában ez nincs kizárva, ha így akarta az Isten. De így akarta az
Isten? Erre a kérdésre nem felel a Bibl.ia.

- Félreérthetetlenül beszélnek az Ujszövetség szentkönyvei arról,
hogy az emberen kívül vannak más szellemi lények is, mégpedig az an
gyalokon kívül is. Beszél "hatalma'król", "erőkről", "fejedelemségekről",

"felsőbbségekről", "trónusokról", "úgynevezett ístenekről", "ttsztátaIán
lelkekről" stb. Nem beszélve a "sátánról", az "ördögökről". Most nem tár
gyalhatunk arról, hogy ezek az elnevezések mit jelölnek (Lásd erre vonat
kozóan: H. Schiler; Miichte und Gewalten im N. T. c. munkáját). Annyi
azonban bizonyos, hogy valóságosan létező s élő lényekről ír az Ujszövet
ség, tehát [eltételezi az emberen kívüli értelmes lényeket. Hogy ezek mi
lyenek, anyaghoz kötöttek-e vagy tisztán szellemiek, s a szellemiségben
az emberhez hasonlóak-e vagy sem, azt az Újszövetség nem mondja meg,
máshonnan sem tudjuk. Mintahogy a legmodernebb természettudomány
sem tudja az élet és az élő lényegét megállapítani, csak a földi megismeré
si kereteken belül, meghatározva, hogy a földi életnek mik az elenged
hetetlen előfeltételei. De csak ol.yan élet lehetséges, mint aminő a mi
Földünkön van? !

- A Szeritírás csak annyit tanít félreérthetetlenül, hogy az egész vi
lág: úgy, ahogy akkor ismerték és látták, és úgy, ahogy majd százezer év
múlva fogják ismerni, az egy Isten teremtő múhelyéből került ki. És azt,
hogy mindent az ő egyszülött Fiában, őáltala és őérte teremtett, s hogy
minden benne áll fenn (Kol. 1, 13-20; Ján. 1, 1-18).

Gál Ferenc, a dogmatika professzora, ugyancsak a Hittudományi Aka
démián, így fejrtette ki álláspontját:

- Dogmatikai szempontból semmi nehézsége annak, hogy az életet
feltételezzük más bolygókon is, ahol a 'természetes fe~tételek meg·vannak.
Ha abból indulunk ki, hogy az élet külön teremtői beavatkozást követel,
Istennek teljesen szabadságában állott másutt is szerves világot létrehoz
ni, sőt akár testből és lélekből álló embert ts. Azonban a teológia egy
általán nem ragaszkodik ahhoz a tételhez, hogy a szervetlen anyag asaJk
külön teremtői beavatkozás által válhat élővé. A szervetlen anyag és a
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szerves növényi vagy állati organizmus közöet nincsen akkora különbség,
mint az állati és az emberi élet között. A növényi és az állati élet nem
lépi túl az anyagiasság köret. Minden életnyilvánulása az 00- és faj
fenntartás körén belül marad. Nem lehetetlen, hogy egyszer az ember
megtalálja azt a törvényszerűséget, amelyik az élettelen anyag molekuláit
élővé kapcsolja, El lehet tehát fogadni azt a feltevést, hogy az élet "ter
mészetes" hatások alatt fejlődött, de csak azért, mert a Teremtő megadta
az anyagnak a lehetőséget, hogy bizonyos törvényszerű összetétel esetén a
fizikai és kémiai funkciókon felül úgynevezett élettevékenysége legyen.
A Teremtő ugyanis azért alkotta az anyagvilág törvényeit, hogy azok mű

ködjenek és létrehozzák azt, amire képesek. A teremtés dogmáját egyálta
lán nem homályosítja el az az elgondolás, hogy az életet a természeti
törvényeken keresztül vezessük vissza Istenre. Ez lenne az élet közvetett
teremtése. A virusok előállitása eddig tényleg sikerült is. Persze, a vírus
még nem plazma és főleg nem sejtmag. Ha az élet így keletkezett a Föl
dön, akkor keletkezhetett más égiltesteken is. A bölcseleti és teológiai
megszorításunk malk az, hogy értelmes elgondolást kell keresnünk ab
ban a törvényszerűségben, amely az élettelént élővé teszi, és abban a
csodálatos kibontaikozáSban, amely a növényi és állati élet fejlődésében,

működésébenmegnyilvánul.
- Külön teremtő isteni beavatkozást mi csak a szellemi lélek számára

követelünk. A lelket, a szellemi életet semmiképpen sem lehet szerintünk
az anyagból magyarázni. Az ember természetes fejlődés útján sem a Föl
dön, sem más égitesteken nem származhatott alacsonyabbrendű lények
től. Legfeljebb úgy, hogy Isten élő áLlati testbe teremtett szellemi lelket.
Ha tehát ember él más égitesteken, a létét ott is csak közvetlen teremtés
nek köszöni,

- Teológiai szempontból figyelembe lehetne még venni azt a kér
dést, hogy az esetleg másutt élő emberek kaptak-e kinyilatkoztatást, ter
mészetfeletti hivatást, kegyelmet, az Isten valamilyen megtestesülés ré
vén belépett-e történetükbe ? A lehetőség ott is megvan, mint ahogy
megvolt az ember esetében, hiszen mindez Isten szabadakaratú elhatá
rozásától függ.

- A megtestesülés - figyelembe véve Isten végtelenségét - más
bolygókon is megvalósulhat. Erről tárgyal Szent Tamás De Verba íncar
nato (q. 111, 'a. 7) című rnűvében. De annak a gondolatnak is megvan a
nagyszerűsége, hogy csak egyszer, itt a FOldön valósult meg. S a földi
ember talán arra van hivatva, hogy tőle induljon ki az egész anyagvilág
meghódítása, s hogy ő vigye át az emberi kulturát és a természetfeletti
vallást más bolygókra is. Mivel a teremtett világ célja az, hogy hirdesse
Alkotója dicsőségét, azért könnyű feltételezni, hogy másutt is vannak ér
telmes emberi lények, akik meglátják Isten dicsőségét műveíben, vagy
pedig a földi ember fogja valamikor a távoli csillagrendszerek rejtett ér
tékeit is felfedezni.

A két hidtudós ízig-vérig modern állásfoglalása tömören és szabato
san megadja a katolíkus tan szellemében a választ mindazokra a kérdé
sekre, amelyek a keresztény bölcselet, valamint a biológiai tudományok
művelőit annyira foglalkoztatják napjaínkban.

•
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