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RADÓ POLIKÁRP O. S. B. 

VAN ISTEN! 

Második, változatlan kiadás 

WIEN, 1957 

OPUS MYSTICI CORPORIS 



ELÖLJÁRÓHA 

Ez a füzet először a háboru utáni években jelent meg. Ennek változatlan 

kiadását nyujtjuk az olvasának. Az egyházi jóváhagyás, mint minden más 

könyv esetében is, nem azt jelenti, hogy az Egyház a szerző minden állitását 

vallja, hanem csak arra terjed ki, hogy az irás hit és erkölcs dolgában 

tévedést nem tartalmaz. Természetesen eleve is várhatő, hogy a háborus 

elszigeteltség után megjelent könyv nem veszi figyelembe a tudomány 

legujabb eredményeit. Pl a 4. oldalon emlitett "tündöklő csillag", az u. n. 

nova jelenségét ma már nem összeütközéssei magyarázzák. Az anyagszer

kezetnek a 9. oldalon található leírását is másképp fogalmaznánk ma. A 

fizikai folyamatok időbeli végessége bizonyos fizikai elméletekből követ

kezik. Ezek az elméletek, vagy legalábbis alkalmazhatóságuk azonban nincs 

minden kétséget kizáróanigazolva. Mégis mai f~ikai világképünk nagyobb 

valószinüséggel szól a világfolyamat megindulása és elmulása mellett, mint 

ellene. Ilyen módón támasztja alá a fizika a szerző biztos érvelését, mellyel 

a világban található törvényszerüségből és célszerüségből népszerüen kifej

tett filoz6fiai okoskodással a Teremtő létére következtet. 

Bécs, 1957. október hó. 



Van lsten! 

Emlékezünk-e még, hogy két évvel ezelőtt, ha föl
keltünk reggel, szinte gyűlölettel néztünk a derült kék 
égre: bizonyára jönnek megint ... :es félelemtől összeszo
ruló. szívvel mentünk le az óvóhelyre és hallottuk sokszor, 
sokszor az istenítélet kitörését. O, milyen vigasztaló volt 
akkor annak, aki tudta, hogy magasan fönt az ezüstösen 
villogó gépmadarak fölött van Valaki, aki tudja sorsun
kat. Milyen szomorú volt annak, akinek nem volt isten
hite, akinek a megsemmisülést jelentette a szörnyű halál 
a villanásnyi idő alatt összeroskadó házban. 

Boldogító istenhitünkre akarja ez a könyvecske rá
nyitni szemünket. Ki .akarja tágítani szellemünk látóha
tárát a csodálatos nagy világra, az elképzelhetetlenül 
mérhetetlen világmindenségre. Sok embernek csak az a 
baja, hogy nem tudott még megszabadulni gyermekes 
istenfogalmátóL Ahogyan az elemi iskola képein látta, 
Isten az ő számára egy szakállas bácsi, aki valahol, irdat
lan messzeségben trónuson ül. 

Isten a végtelen, mérhetetlen Lángelme, aki ronthat 
és teremthet száz világot, milliószorta nagyobbat, mint a 
világegyetem, aki teremtő akaratával létrehívta és fenn
tartja a mindenséget. Ezt a mindent kigondoló Lángelmét, 
a természet csodálatos törvényeinek Törvényhozóját és 
Rendezőjét nem ismerhetjük meg érzékeink tapasztalásá
vaL :es mégis föl tud hozzá emelkedni az ember szelleme, 
ha elfogulatlanul szemléli a nagy természetet. A 18. szá
zadban egy misszionárius megkérdezte egy texasi indián
tól, hisz-e Istenben, bár nem látta. Az indián azzal felelt, 
hogy sokszor, mikor az erdőt járja, egy lehullott virág, 
egy eltiprott fűcsomó, hajszál a bozótban megmutatja 
neki, milyen állat futott arra vagy milyen· vadász lába 
lépkedett ottan vagy hogy sakál sompolygott a bokrok 
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között. Igy látja meg, amerre csak néz, az erdőben, a 
szavannán vagy a tengeren, hogy a Nagy Szellem már 
régen ott járt mindenütt. 

Az emberiség legnagyobb gondolkozói, négy évszá
zaddal Krisztus születése előtt: Platón és Aristoteles, bár 
pogányok voltak, isteni kijelentés nélkül, a természet 
szemléletéből rájöttek arra, hogy Isten van, és tudomá
nyosan, bölcseleti úton bizonyították is ezt. Aristoteles 
Isten-bizonyítása annyira kidolgozott és mintaszerü, hogy 
legnagyobb hittudósunk: Aquinói Szent Tamás erre az 
alapra építette természE.tes istenérveit. 

Milyen szomorú, hogy az emberiség legnagyobb gon
dolkozóitól eltérően, Nietzsche, a mult század német filo
zófusa, a letűnt nemzetiszocializmus prófétája, elvakult 
gyülölettel hirdette, hogy lsten a Rossz, még emlékezetét 
is ki kell irtani az emberiségből, megvallását is lehetet
lenné kell tenni. Mi a természet nyitott könyvében, ha 
nem is láthatjuk meg, de mégis következtetünk Isten 
létezésére és Hozzá emeljük szemünket: 

"Hozzád, kit megnevezni nem tudok, 
De a Te neved minden szó a számon: 
Akit keresni hiábavaló, 
Mert nem vagy emberérhető helyen." 

(Sik Sándor) 

lstenröl beszél a nagy világegyetem 

Milyen nagy és szép a mi Földünk! Boldog mindenki, 
aki sokat utazhatott, eljutott távoli világrészekbe, isme
retlen földeket és tájakat fedezhetett fel. Milyen nagy út 
pl. eljutni tengeren Amerikába. Háromszor akkora út kell, 
míg Ausztráliába érünk. Es Földünk mégis a kisebb boly
gók közé tartozik. Az Uranus például már hétszer akkora, 
mint Földünk: gondoljuk el, hogy ha Földünk is ekkora 
lenne, az Európa-Amerika távolság hétszer akkora volna. 
Pedig testvérbolygóink közül a Neptunus 66-szor, a Satur
nus 100-szor, a Jupiter 1273-szor nagyobb, mint Földünk. 
Itt már megáll képzeletünk, nemigen tudjuk elképzelni 
Földünket 1273-szor nagyobb tömegünek. 
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Pedigmi ez, ha Naprendszerünk centrumának, a Nap
nak óriási tömegét szemléljük. A Nap kereken 1,300.000-
szer nagyobb a Földnél. Az alig elmult infláció hozzá
szoktatott bennünket a nagy számokhoz: emlékezünk, ho
gyan hevertek szerte utcáinkon az eltépett milliós, mil
liárdos és· billiós bankjegyek. Most, a stabil pénz korában 
már jobban értjük, hogy rnekkora számok voltak ezek. 
Ha a takarékosság parancsát követve sikerülne egymillió 
forintot "élére rakni", akkor ez a megtakarított pénz forint 
érmékben 1.300 m hosszú oszlop lenne: négyszer olyan 
magas, mint az Eif>fel-torony. A Nap tömegéből pedig 
1,300.000 Földgolyó kerülne ki! És milyen szédítő, ha 
arra gondolunk, hogy a Nap maga is csak a közepes 
égitestek közé tartozik, pl. a tündöklő Sirius 12-szer 
akkora, mint Napunk. Akárhány égitest jóval nagyobb a 
Siriusnál is. 

És ezek az óriási törnegek milyen rettenetes távol
ságokban rohannak a világűrben. A csillagászok az égi
testek távolságát rnérve egységnek a Nap-Föld távolságot 
veszik: ez kereken 150 millió km. A csillagászok között 
azonban ez a távolság csak kis egységnek szálnít. Pedig 
egy óránkint 500 km-es sebességgel rohanó repülőgép
nek folytonos repüléssel 34 esztendő kellene, míg a Nap
Föld távolságot rnegtenné. És az égitestek mégis olyan 
távol v·annak egymástól és Földünktől, hogy ez a csilla
gászati egység: a Nap-Föld távolság is használhatatlanná 
válik. Ezért a távolságot tényévekkel mérik. A fény ter
jedési sebessége 300.000 km másodpercenkint: akkora 
távolság ez, hogy Földünkön le sem lehet mérni, mert 
a fény egy másodperc alatt éppen hétszer tudná meg
kerülni a Földet. 

Nyolc és fél perc kell ahhoz, hogy a Nap fénye 
Földünkhöz jusson. A legközelebbi állócsillag a Nap után 
az Alpha Centaúri csillag. Ennek fénye négy év és négy 
hónap alatt ér el Földünkre. Képzeletünk még éppen, 
hogy ebben az esetben megtehetné az utat repülőgéppel: 
óránkint azonban 1000 km-es sebességgel kellene repülnie 
gépünknek, és akkor 4,866.300 év alatt érne el ehhez a 
legközelebbi állócsillaghoz. Pedig teljesen biztos számítás 
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szerint vannak csillagok, amelyek 86.000 fényév távol
ságra vannak FöldünktőL Ezek pontosan kiszámított távol
ságok, a tudomány azonban a közeljövöben már ki fogja 
számítani az olyan távolságokat is, ahonnan a fény száz 
vagy ezer millió év alatt ér Földünkre. A gyakorlatban 
ez azt jelenti, hogy vannak olyan csillagok, amelyeknek 
fénye még el sem jutott hozzánk. Jellemző eset történt a 
Perseus csillagképében. 1901-ben észrevették a csillagá
szok, hogy ebben a csillagképben egy addig ismeretlen 
csillag ragyogó fénnyel tündökölt néhány napig. Azóta 
lassan újra csak tizenkettedrangú csillag lett belőle. A 
ragyogás azt jelezte, hogy katasztrófa történt ezzel a csil
laggal. Osszeütközött egy másik égitesttel és a robbanás 
óriási tüzét észlelték 1901-ben Földünkön: azóta csak azt 
látják belőle, ami a katasztrófa után megmaradt. Mivel 
a csillag távolságát pontosan ki lehetett számítani, meg
tudták, hogy ez az összeütközés 1731-ben történt: a távol
ság ugyanis 170 fényév, ennyi idő kellett, míg a régen 
ellobbarÍt csillag fénye eljutott Földünkre. 

Az elképzelhetetlen nagy tömegek, a rémítő távol
ságok pontos rendszerbe illeszkednek össze, amelyne~ 
törvényeit az emberi értelem évszázados munkával kezdi 
megl.smerni. S ha csodálattal tekintünk gyárainkban a gép
szörnyetegekre, a dinamókra, kalórikus gépekre, transz
formátorokra, az atomátalakítók csodagépére: a ciklotron
ra, mindnyájan csodáljuk a feltaláló és tervező mérnök 
lángelméjét A világegyetem nagY'sága, szédítő arányai 
az örök Lángelmének létezését kényszerítik vaslogikával 
lelkünkre: 
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Isten nagyságát hirdeti az ég, 
A mennybolt vallja kezei müvét. 
Egy nap a másnak ezt harsogja át, 
Erre tanítja az éj az éjtszakát. 
Nem hanggal, nem beszéddel, 
Nem hallható igékkel: 
Végig a földön szárnyal ó szavuk, 
Világ végéig elhat szózatuk. 

(18. zsoltár.) 



A világegyetem állócsillagainak elnevezése volta
képen helytelen: azok is óriási sebességgel száguldanak 
a világűrben. Halley angol csillagász 1718-ban állapította 
meg ezt a tényt először: régi csillagászati könyvek adatait 
összevetette saját korának megfigyeléseivel és megálla
píthatta, hogy a Sirius időközben másfél holdszélesség
gel változtatta helyét a szomszédos csillagokhoz mérve. 
Eddig már több mint hatezer csillagnak a mozgását ki 
tudták számítani. 

Elég gyors lövedék az, amely másodpercenkint egy 
km sebességgel röpül. Földünk a Nap körüli útján másod
percenkint 30 km-t tesz meg. Ugyanekkor azonban a Nap 
a körülötte keringő összes bolygókkal együtt másodper
cenkint 20 km-es sebességgel száguld a világűrnek egy 
pontja felé. A Naprendszer így naponkint 1,728.000 km-rel 
távolodik előbbi helyétől. Természetes, hogy nem ez a 
legnagyobb sebesség. Az Altair például 40 km-t tesz meg 
másodpercenkint, az Aldebaran 49 km-t, az Arcturus 674 
km-t. Folytathatnák az égitestek keringésének, pályáinak 
felsorolását, de ez a csillagászok dolga. 

Mindenki tudja, hogy egyike a legnehezebb szellemi 
munkáknak, amikor egy ország vasúti menetrendjét éven
kint összeállítják. Hány embernek a munkája szükséges 
hozzá, hogy a sok vonat pontosan érkezzék, ne legyen 
alkalmuk sehol sem összeütkö:zJésre. Elképzelhetetlen, hogy 
az óriási tömegű égitestek eddig meg nem számlált milliói 
ezekkel a hihetetlen sebességekkel száguldanak másod
percnyi pontossággal kiszámított pályáikon, és ne lenne 
Valaki, aki ezeket a pályákat kiszámította, elébük szabta. 

Csak. az a magasabb Lény, Kinek nyomait követjük 
a természetben, ismeri ezeket úgy, mint mi a hétköznapi 
igazságokat. Igy beszél tehát hozzánk Istenről a csillagos 
ég: 

Szép csillagos ég! O, dobjad a lelkem a végtelen égbe, 
Szent évmilliók rohanó repülése felé, 
Hadd szálljon elöl csodaszép, viharos lobogással elégve 
A végtelenü! szeretó, örökös Isten elé, 
~s hulljon az isteni fény meg a ritmus az újrakelóre ... 
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Istenről beszél a végtelen kicsiny vUág 

Képzeletünk a természettudomány által felfedezett 
tényeket valahogyan még csak követni tudja, ha a nagy 
világegyetemet: a makrokozmoszt szemléli. Kátyuba jut 
azonban végleg, amikor a végtelen kicsiny világot kezdi 
természettudományos alapon megismerni. Ezt a mikrokoz
moszt, "a kis világot" csak valamivel több mint hat év
tizede kezdték felfedezni. A megismerésnek még eléggé 
az elején volt az emberiség, amikor Gárdonyi Géza utol
érhetetlenül szépen írta le egy kirándulását ebbe a mik
rokozmoszba. 

Egerben a Melegvíz mellett sétált és botjávál lenyúlt 
a víz fenekére. Egy csipetnyi zöld maszat került oda, 
elvitte haza és egy gombostűfejnyi cseppet illesztett kis 
míkroszkópja alá. Otvenszeres nagyítással nézte: mintha 
valami mohaszín bozótot látott volna. "Erősebb nagyítást 
fordítok rá, az ötszázszaros üveget: a bokor erdővé válik. 
A zöldszínű tekervényes fák átlátszók. Fényes égben 
smaragd erdő! Benne szárnyatlanul röpködő, lencseforma, 
csaknem üvegszín állatkák. Lábuk nincsen, az erdő egyik 
fáján egy szürkeforma, de szintén átlátszó testű csere
bogar-forma állat. Lába ennek sincsen. Azaz, hogy mégis 
van: most látom, hogy van lába, de csak egy. Olyan 
lába van, mint a talpas lámpának. Csak egy! Azzal a 
lábával erősen megmarkolódzik egy vastag faágban, s 
veszett dühösen forgat valami nagy kereket . . . Látom 
már: a víz apró vadait sodorja bele a torkába. A Jején 
a kerék. A kerék közepe a szája. A víz gyors örvény
léssei rohan a kerékbe s kitör ismét az állat oldalán. 
Hanem ami a vízzel lement, az bennmarad. S e közben 
látom, hogy a szíve erősen ver. Talán százszor olyan sebe
sen, mint a mienk. Úgy mozog benne, mint a zsebórában 
a petyegő. De még annál is sebesebben. Látom, hogy 
csúszik Ie a besodort apró állat darabokra rágottan immár 
a kis fenevadnak a gyomrába. S látom, hogy két kis vörös 
szeme hogyan mered tigrisi vadsággal tovább is a körü
lötte lebegő állatkákra. . . Egy tudós könyv csakhamar 
elém tárja, hogy egy rotátor nevű állattal ismerkedtem 
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meg. f:s hát a tudós nem is csak ezt az egyet ismeri, 
hanem még valami négyszáz különféle fajt ebből az egy 
állatból!" 

Pedig ezeknél a lényeknél vannak még jóval pará
nyibbak is a V·égtelen kicsinységek birodalmában: a plank
tanok. Az imént említett állatkák és növénykék még zöl
desre, esetleg más színűre festik a vizet. A planktonokból 
egy liter 10 m mélységből merített tengervízben 88.500 
van: és ezek jelentétét már semmiféle színeződés sem 
árulja el. Valóságos önálló világ a planktanok világa: be
népesíti a tengerek, folyók, tavak vizét. Vannak közöttük 
állati plankt'onok: egyes fajták, a tapogatók mozdulatla
nul egy helyben maradnak és a feléjük sodródó élelmet 
kapják el; mások már tökéletesebbek és örvénylésbe 
tudják hozni maguk körül a vizet és így nyelik szájukba 
a szükséges eledelt, a vizet pedig kibocsátják. Még töké
letesebbek a vadász-planktonok: ezek folytonos gyors 
mozgásban vannak és így vadásznak eledel után. Másik 
óriási osztálya a planktonoknak a növényi planktonok. 
Egysejtű lények ezek, táplálékukat megkapják a tenger 
vizében: mindent, ami a növénynek kell, megtalálnak 
itten: káliumot, foszfort, nitrog·ént, magnéziumot, vasat, 
kalciumot és a növényi élethez szükséges széndioxidot is. 
A növényi plankton azután az állatiaknak eledelül szol
gál. - f:s az egy liter vízben található nyolcvanezer 
planktonról, annak életéről néhány évtizeddel ezelőtt 
senki sem sejtett, senki sem látott semmit. Tökéletes, élő 
világ, csodálatos célszerűséggel, törvényekkel berendez
ve, mily Lángelme, mely ezt szinte játékosan kitervezte, 
megrendezte, világra hívta! 

Pedig ez a kicsinység semmi ahhoz képest, amit a 
modern atomkutatás kezd megmutatni a bámuló emberi
ségnek. Már évek sora óta kutatják a világot felépítő 
anyagoknak: az elemeknek legkisebb osztható részecs
kéit: az atomokat. Valamikor azért nevezték .atomnak, 
mert ez azt jelenti, hogy továbbra már oszthatatlan: gö
rögül atomos= szét nem vágható. Most már az atomok 
titkába is kezdenek belehatolni: de mindíg több probléma 
merül fel, mindíg újabb és újabb bámulatos törvényszerű-

7 



ségek bukkannak fel. Megismertük már, hogy az atom
nak "magva" van· az atommag egy billiószorta kisebb, 
mint a legerősebb mikroszkóppal már nem látható atom. 
Egy billiószorta kisebb! Ez azt jelenti, hogy ha az atom 
maga egymillió kilométer átmérőjü lenne, a benne rejlő 
atommag csak mindössze egy milliméter nagyságú. Az 
atom maga rendkívül rejtélyes szerkezet: az újabb ku
tatók feltevése szerint a naprendszerhez hasonlítható: az 
atommag körül elektronok, elektromos töltésű részecskék 
keringenek, hármasával, nyolcasával és mindíg annyival 
több, mint amennyivel súlyosabb az egyik elem a másik
nál. A hidrogén a legkömiyebb elem: gáz, benne az atom
mag körül egyetlenegy elektron kering. A legsúlyosabb 
elem az uránium: ebben már 92 elektron kering az atom
mag körül. Az atomban a mag a tulajdonképeni anyag és 
hozzáarányítva irdatlan naprendszeri távolságokban ke
ring az a néhány elektron: az atom maga tehát nagyon 
üres vallami - a mi elképzelésünk szerint, hiszen az 
atomot magát sem láthatjuk már! tls most már az atom
magot, ezt az elképzelhetetlenül kicsiny valamit is Jel 
tudják bontani: a ciklotron, e hatalmas atomátalakító 
csodagép segítségéveL Oriási energiák szabadulnak fel 
ekkor, ha pl. a lithium atommagvát telibetalálják hidrogén
maggal, akkor a lithium atommagja két héliummagra sza
kad és a szerteröpülő magvak energiája eqy milliószorta 
nagyobb, mint a hidrogénmagé volt. Ez gyakorlati nyelvre 
letordítva azt jelentené, hogy egy gramm lithium atom
magvainak szétbontásánál annyi energia szabadul fel, 
amennyit különben 70 mázsa szén adna. 

Ha elismertük a tervező Lángelmét a világegyetem 
méreteinek, szerkezetének szemlélésekor, még inkább fel 
kell őt ismernünk a végtelen kicsinyek világának feltá
rulkozásában. "Deus in minimis maximus": Isten a leg
kisebb dolgokban a legnagyobb! 

lsten mellett sz61 a modern fizika ls 

Talán azt hiszi valaki, hogy a legmodernebb termé
szettudomány már nem beszél így Isten mellett. tlrdekes, 
hogy éppen ellenkezőleg van a dolog. Csak a fizikát ra-

8 



gadjuk ki a természettudományok közül; beszélhetnénk, 
de nincs helyünk, a modern fiziológiáról, biológiáról, át
örökléstani kutatásokról stb., döntő érv azonban a fizika 
Iegújabb fejlódése. 

A modern fizika úttörői egyre jobban látják, hogy 
a mult század felfogása biztosan tarthatatlan. Ez a világ
egyetemben anyagat látott és egy abban rejlő energia
rendszert: sokan hajlandók voltak feltételezni, hogy ez az 
anyag- és energia-rendszer öröktől fogva való és magá
ban hordja elégséges magyarázatát: azaz az anyag maga 
az Isten. Azóta a legújabb kutatások megdöntötték az 
anyagról vallott nézeteinket; végeredményben az anyag 
nem egyéb, mint elektromos testecskék keringése, ha úgy 
tetszik, visszazsúfolt, mozgásban gátolt sugárzás; az ener
gia pedig semmi más, mint sugárzás, de ez a sugárzás is 
közelebb áll az anyaghoz, mint gondolták, mert valami
képen a sugárzásban is szerepeinek anyagi részecskék; 
a: fény pl. lernérhető nyomást gyakorol. Ugyanez a fizikél, 
kimutatta, hogy a térről és az időről vallott fogalmaink 
is relatívek, hogy a 1ér és idő között nincs is olyan kü
lönbség, mint gondoltuk. Mindez azonban még jobban 
gondolkozóra készteti a fizikusokat; nagyon messze van
nak a mult század naivan gőgös önelégültségétől, amikor 
sokan teremtő elv nélkül vélték, hogy megmagyarázhat
ják a világegyetemeL Sir James Jeans, a cambridgei 
egyetem tanára ma már egyenesen kimondja, hogy a mo
de!n tudomány kényszerit bennünket arra, hogy a Te
remtőt téren és időn kívül állónak képzeljük el, mert 
ezek csak egy részét alkotják művének, éppen úgy, mint 
ahogyan a művész különálló valami a vásznától. 

:l:s még valamit talált igaznak a modern fizika: az 
egész világ berendezése azt mutatja, hogy egy bizonyos 
idő mulva végét fogja érni. Az anyagat a sugárzás 
emészti: a Nap pl. kiszámíthatóan percenkint 250 millió 
tonnát veszít tömegéből. Igy tehát fet kell tételezni, hogy 
véget fog érni a világegyetem: a természet nem szereti 
az olyan masinákat, amelyek örökké járnak. Ebből viszont 
az is következik, hogy "nem túlságosan távoli időben 
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valami olyan is tört€nt a világegyetemmel, amit "terem
tésnek" nevezünk". (Jeans.) 

lstenröl beszél a csodálatos természet 

Elhagyjuk immár a végtelen nagynak és a végtelen 
kicsinynek birodalmait Elég, ha Földünkön maradunk és 
megtekintjük gondolkozó szemmel a természet csodálato
san berendezett és célszerűen elgondolt világát. 

Milyen semmibe vesszük mi közönséges emberek a 
levegőt! Levegőnek nézni: ugyanaz, mint semmibe venni. 
Pedig, hogy mennyire nem ·semmi a levegő, mutatja, hogy 
egy felnőtt emberre tízezer kilogramm, azaz száz mázsa 
súllyal nehezedik. Ha ezt nem tenné, ez azt jelentené, 
hogy a levegőre a Föld vonzóereje nincs hatással, 
ebben az esetben a levegőréteg elrepülne a Földről, le
sodródna róla a nagy rohanásban és nem lehetne élet rajta. 
Hogy mégsem zúz agyon, arról a természetet berendező 
Lángelme úgy gondoskodott, hogy az élőlényekben lévő 
levegő pontosan egyensúlyban van a ránehezedő lég
nyomással. Igaz, hogy mozogni nem tudnánk: de a nagy 
Tervező csontjainkban légüres térről is gondoskodott, így 
már ez is könnyűvé válik: csak akkor szűnik meg a moz
gás, ha ezekbe a légüres terekbe baleset folytán levegő 
jut .. Milyen célszerű, hogy a levegő színtelen: ha nem így 
volna, nem láthatnánk semmit; milyen jó, hogy íztelen, 
szagtalan gáz a levegő, különben nem használhatnák az 
élőlények érzékeiket. 

Vagy ott van a víz! Ez is olyan magától értetődő 
valami: nem nagy dolog: két rész hidrogén és egy rész 
oxigén vegyülete. Nélküle nem lehet élet: szükség van 
tehát a nagy világtengerekre. Ezek termelik, mert a Nap 
rájuk süt, a többi szárazföldi vizekkel együtt a párát: 
a felhő lecsapódása adja az esőt: külön tudomány, a me
teorológia vizsgálja ennek tÖP!ényszerűségeit. De baj 
lenne a tengerek vizével, ha a Föld vonzóereje mozdulat
léinul tapasztaná az óriási víztömegeket a felülethez. Ezért 
mozgatásukról gondoskodnak nemcsak a viharok, hanem 
a Hold is: vonzóerejével az apály és a dagály közismert 
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tüneteivel mozgásban tartja ·a vizeket. !:s mert mindez 
nem elég, a tenger vizébe éppen annyi, romlástól óvó 
sót és ásványokat helyezett, amit a földből lúgoztatott 
ki velük, amennyi éppen elegendő: 4 Ofo-ot. 

!:s milyen bámulatos, ha az élőlények világát kezd- · 
jük vizsgálgatni. !:ppen a vízről volt szó. Az emberiség 
rájött arra, hogy semmiféle erővel nem képes felszívatni 
egy vízoszlopot hét m-nél magasabbra: nyomatni, purn
páini persze lehet. A növények pedig azt a meglehetős 
tekintélyes vízmennyiséget, amelyre szükségük van, 
könnyedén emelik sokkal nagyobb magasságba fel. Itt 
van pl. a 60-70 m magas jegenyefa, vagy Kaliforniában 
a Weilinglonia gigantea óriási fája, ez 13Q-140 m magas
ságba küldi fel vizét a legmagasabb ágakig és levelekig. 
A gyökérzet szívja a nedvességben feloldott növényi táp
lálóanyagokat', küldi fel a fa törzsébe és leveleibe, egyút
tal tartja a fának óriási terhét métervastagságú gyökerei
vel. 

Milyen kifogyhatatlan a Teremtő fantáziája, elég, ha 
példaképül a természet aviatikusait vesszük (Svachulay 
Sándor szép könyve nyomán). Forró nyári napokon a sza
badban lepkék lihegnek, legyek zümmögnek, méhek, da
razsak döngicsélnek, szitakötők ívelnek a levegőben: 
fent keringenek, nyilainak, cikáznak a madarak: lábunk 
előtt pedig mindenfelé csetlenek, botlanak hangyák, rova
rok. A repülő élőlényeknek ez a világa apró repülőgépek 
birodalma: a repülés legkülönbözőbb műszaki problémáit 
láthatjuk itt megoldva: olyar célszerűséggel és szaktudás
sal, hogy csak felfedezése, leírása is az elején van még. 
Ha nem volnának ezzel a repülőszerkezettel ellátva, akkor 
elpusztulnának, nem juthatnának messze piciny lábukkal. 
Az a Valaki, akinek tudása nélkül a veréb nem eshetik 
le a háztetőről, tehát szárnyakkal látta el őket, és a 
repülőgépeknek szinte kifogyhatatlan fajtáit mutatja meg 
nekünk, a nélkül, hogy valamennyit utánozni tudnánk. 
Ezek a pirinyó, élő repülőgépek percek alatt kilométeres 
utakat tudnak meglenni: magasból tekinthetnek széjjel 
és így óriásira nő látóhatáruk, melyen az emberénel éle
sebb szemükkel rögtön széjjel is tekintenek. A kicsiny 
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méh naponta többször tesz m~g 30-40 km-es utakat, hogy 
a télirevalót begyűjtse köiösségének, királynőjének. Ki
váló szemével és· szaglóérzékével rögtön, messziről észre
veszi a Természet neki kínálkozó éléstárát: a virágokat. 

Hogy a természet repülői erre ·a termetükhöz mérve 
irtózatos teljesítményre képesek legyenek, a Gondviselő 
ellátta őket az emberéhez viszonyítva hallatlanul nagy 
izomerővel és repülőberendezésseL Ez a repülőberendezés 
a rovarvilágban, a lepkék és méhek és bogarak birodal
mában annál tökéletesebb, minél nehezebbek az illető 
fajtának az életkörülményei. Ott vannak mindjárt a 
legyeknek eddig még teljes rendszerbe sem állított fajtái. 
:E:letük azzal telik el, hogy más élőlényeket kénytelenek 
nyugtalanítani, bosszantani, mert csak így szerezhetik meg 
táplálékukat. Ezért a légy csak nagyon veszedelmesen 
tud élni, de megkapta viszont cserébe a természet egyik 
legtökéletesebb repülőberendezését Pedig, ha mikro
szkóp alá vesszük a Qégyfajtákat, olyan egyszerűnek lát
szik az egész: egy darabból álló hártyánaklátjuk a legyek 
szárnyát: de váltakozó irányú légcsavar rendszere szerint 
működik. Villámgyorsan tud meglépni, oldalt, egyenesen, 
felfelé, lefelé, amerre lehet. 

Istent hirdeti a népek. hite 

A régi népek közül egy sem volt, amely ne hitt 
volna valamikép Istenben vagy istenekben. A görög utazó
író, Plutarchas írja: ,.Lehetséges, hogy közösségeket látsz 
falak nélkül, írástudatlanul, királyok nélkül, olyanokat, 
ahol nincsen szükség a pénzre, nincs színház, nincs sport
kör: de olyan községet, ahol nincs szent hely, nincsen 
Isten, nincsen imádság, nincsen eskü, ninc;sen jövendölés, 
nincsen áldozat, ilyent nem láttak még". Csakugyan az 
ókori népek történelme mutatja, hogy minden ismert 
kultúrnépnek volt vallása, volt Istene vagy istenei. A Jeg
régibb kultúrnépek egyike az egyiptomi, a IV. évezredben 
Kr. e. istenhívő, egyike az ókor legvallásosabb népeinek. 
Fejlett vallási rendszerük, templomaik, papságuk, isten
tiszteletük volt ugyanebben az időben a Tigris és Eufrá-
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tesz közén lakó sumiroknak, majd az öket leigázó és 
velük egy néppé elegyedő babiloniaknak. Istenhitet hoz
tak magukkal öshazájukból a görögök ősei, az achivok, 
akik a nagyműveltségű krétai népet hajtották uralmuk 
alá és ezek vallásának elemeivel gazdagították egysze
rűbb vallásukat. A régi hinduk és perzsák legrégibb, Kr. e. 
1000-ig visszanyúló vallási irodalmában megtalálhatók az 
eredeti egyistenhívésnek nyomai: a kínaiaknak Kr. előtt 
egy évezreddel már megvoltak az első szent könyveik, 
ezek szerint az "Ég ura" teremtette az embereket, népe
ket, a hegyeket. Nem volt meglepö, mikor a 15. század
ban felfedezték Amerika nagyműveltségű népeit, az azté
kokat, az inkák népét, hogy ezeknél is fejlett vallást, 
istenhitet lel~ek a hódítók. 

Nincs is senki, aki kétségbevonná Plutarchos kijelen
tésének igaz voltát. De a mult század óta mégis úgy gon
dolták sokan, hogy az ősnépek, az ősemberek primitív 
csordáinál nem lehetett még vallásról, istenhitről szó. 
Azóta azonban, különösen századunk elejétől kezdve, az 
ösnépeket is sikerült tudományos vizsgálat tárgyává tenni. 
Szerte a világon maradtak régi, kiskultúrájú néptörzsek 
maradványai, akiket a balsors távoli szigetekre, járha
tatlan őserdökbe szorított vagy magas hegyek közé vetett. 
Ilyen ösnépek pl. az eszkimók, az északamerikai indiánok, 
őserdei törpenépek (pigmeusok). Ily ösnépek maradvá
nyait megtalálták a Csendes Oceánban, a Fülöp-szigeteken, 
Afrikában, Hátsó-India őserdeiben és Délkelet-Ausztráliá
ban egyaránt. Az etnológiai kutatás meglepő tényt, meg 
nem cáfolhatót derített ki: terjedelmes könyvekben meg 
is írták mindezt, - ezeknek az ösnépeknek élete az em
beriség ösállapotát tükrözi, mert szerte a világon min
denütt ugyanezt az egy~zerű kultúrát mutatja: a kőkor
szak elötti kort. Miilden ilyen ösnép az ősemberiség itt
felejtett tanúja, istenhívő, mégpedig egyistenhívő. Egy
szerű imával és az első termények feláldozásával tisz
telik ezt az Istent. Nevezik "Odafentvalónak", "Vigyázó
nak" (sarkövi népek), "Atyának" (az ausztráliaiak), "Nagy 
Atyának" (Hátsó-India szemangjai), "Bapapénak'', Atyá
nak (Középafrika néger törpéi), "Nagy Szellemnek" 
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(tszakamerika indián ősnépei), "úrnak" (a Fülöp-szigetek 
negritói). 

Igy szól Isten mellett a népek hite, bizonyitva azt, 
amit egy pogány és egy keresztény egyaránt igaznak 
tartott: a pogáPy római, Ciceró: "Amiben az összes em
berek természete egyetért, annak igaznak kell lenni" és 
Szent Pál: "Ami megtudható az Istenről, az világosan 
ismeretes a pogányok között ... mert az értelem a teremt
mények révén megismeri." 

IstenréU beszél a tudósok hite 

A modern tudományok úttörői és sok kiváló művelője 
Istenben hívő ember volt: a természet szemlélete vitte 
őket erre, nem érdek vagy képmutatás vagy nevelés. 

Kepler János, a modern csillagászat egyik mega~a
pozója, a róla elnevezett fizikai törvények felfedezője, 
először írta le a bolygók pályáját. E sorokkal fejezi be 
egyik csillagászati művét: "Köszönöm neked, Teremtőm 
és Uram, hogy teremtéseden való örömöt, kezeid műv.én 
való elragadtatást adtál nekem." 

A növény- és állatvilág első modern rendszerezője, 
alapvetője a svéd Linné Károly (t 1778) nagy rendszer
tani munkájának bevezetésében azt mondja, hogy az örök, 
végtelen mindentudó, mindePható Urat ismerjük meg a 
természet lényeinek rendszerében. 

Egy francia orvos, Laennec Teofil a szívhallgató 
(sztetoszkóp) és a kopogtatási eljárás (auscultatio) felta
lálásával lett az emberiség jótevője (t 1826); vallásos 
ember volt, családjával együtt mondta a rózsafűzért, ami 
abban a felvilágosodott korban kevésbbé volt divatos, 
mint most. 

Claude Bernard, az újkor legkiválóbb francia fizioló
gusa, párizsi egyetemi tanár volt (t1878); ő tisztázta töb
bek között a májnak és a hasnyálmirigynek a szerepét. 
Sírjánál a szónok külön kiemelte vallásos voltát, hogy 
"tudománynak szentelt életét keresztény halállal fejezte 
b " e . 

A modern kémiának sok tekintetben alapítója a né-
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met Justus Liebig (t 1873); ö találta. fel az emberiségre 
áldást jelentő kloroformot, a mütrágyázást, a húskivona
tok készítését. Egyik könyvében ezeket írja: "A világ 
Teremtőjének nagyságát és végtelen bölcseségét csak az 
értheti meg, aki a természet mérhetetlen könyvében ipar
kodik Annak gondolatait megérteni." 

Pasteur Lajos, párizsi egyetemi tanár (t 1895) nevét 
mindenki ismeri: az emberiséget a veszett kutyák elleni 
oltással, s a tej és bor csírátlanításával (pasztőrözés) gaz
dagította. Tudjuk, hogy azt mondta magáról, hogy olyan 
hívő, mint egy breton parasztember; a feszülettel a kezé
ben halt meg. 

A modern gyáripar úttörő tudósai: Volta Sándor 
(t 1827) olasz egyetemi tanár, a villanyelem, az elektro
mos melegítő feltalálója; róla nevezzük el a villanyáram 
feszültségének egységét. Hívő volt, mindennap misére járt. 
- A villanyáram másik mérőegysége Arnpére Andrástól 
kapta nevét (t 1896), ő a modern elektrodinamika meg
alapítója; egyik müvében ezt írja: "A Teremtőnek csak 
müveit figyelhetjük meg és általuk emelkedünk fel 
hozzá ... Mily nagy az Isten és a mi tudományunk sem
mi." - Werner Siemens (t 1892) az elektrotechnika út
töröje volt, sok gépet és eljárást neveztek el róla. A ter
mészettudósok gyűlésén ezt jelentette ki: "Minél mélyeb
ben hatolunk a természet erőinek birodalmába, annál 
inkább fokozódik csodálatunk az iránt, Akinek a világ 
elrendezésében felénk sugárzó végtelen bölcsesége át
hatja az egész teremtést." - Marconi Vilmos (t 1936), 
gyakorlatilag a drótnélküli táviratozás és a rádió felta~á
lója, hívő katolikus volt és a Miatyánkot imádkozva halt 
meg. 

* 
Azzal kezdtük könyvecskénket, hogy milyen szörnyü

ségek értek bennünket két évvel ezelőtt. Sokat szenvedett 
embertársaink egynémelyikében ezek a szörnyüségek 
megingatták a hitet. Úgy érezték, mintha a világot Te
remtő nem törődne velük: 
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Az Isten alszik: néha az is érzi, 
Aki benne hisz s aki - áldozat . 
Szemed sugarával be nem sugározed a sok sötét utat? 
S talán elzsibbadott a világokat átfogó tudat? 

(Reményik Sándor) 

A költő csak azt az emberi jajkiáltást tolmácsolja, 
amely a zsoltárok könyvéből is felénk csendül: "Miért 
alszol, Uram? Kelj fel és ne vess el minket végleg színed 
elöl!" 

A világban kinyilvánuló Isten nemcsak fenségét, ha
nem szeretetét is tolmácsalja nekünk. A pogány bengáli 
költő, Rabindranath Tagore gyönyörűen fejezi ki ezt egy 
virágba borult fafig szemléleténél: "Ez a virág az örök 
szeretetnek követe. Száműzetésben élünk a Létnek egyik 
partján- megpróbáltatások vesznek minket körül. A má
sik partról jön ez a virágzó ág és az Ö üzenetét suttogja 
fülünkbe: itt vagyok. Ö küldött engemet. Az Egynek, a 
Szépnek követe vagyok, kinek lénye a szeretet. Nem fe
lejtett ö el téged, száműzelésed szigetére hidat vert, meg 
fog menteni és szívére von téged." Vagy ahogyan Ady 
mondptta: 

Mikor elhagytak, 
Mikor a lelkem roskadozva vittem, 
Csöndesen és váratlanul 
Átölelt a~ Isten. 

Mit Druckerlaubnis des Erzbischöflichen Ordinariates Wien, 
vom 21. 8. 1957 Z. 6380/57. 
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2. 5. sor "hétszer" helyett: "négyszer" 

2. utolsó sor "nagyobb tömegűnek" helyett 

"nagyobbnak" 
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"Sok élőlény mozgásának megköny

nyitésére a Teremtő csontjainkban 

üregekről is gondoskodott, hogy a 

csontok könnyüek és lehetőleg 
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