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ELŐSZÓ

Van-e az emberi lényeknek jelentése vagy értelme? Létezik-e Isten?
Ha lérezik, akkor miért van ennyi szenvedés. És a tudomány nem ad egy-
gyértelmű választ az Istenre való tekintet nélkül. Az ilyen kérdések nem
adnak nyugalmat a mi legmélyebb gondolatainknak míg keressük a vála-
szokat az eredetünkről, a saját céljainkról és a saját végso sorsunkról.
Kevés ember birja figyelmen kivül hagyni ezeket a zavaró rejtéjeket ame-
lyek állandóan ránk vannak róva ameddig, csodálkozva, gondolkodunk a
létünk titkairól. Az Isten létezésének kérdése, a kérdés amely egyszerüen
soha nem szűnik meg. 

Szerencsére, mikor a végső kérdésekhez jutunk a keletkezésünkről,
nem minden találgatás. Az utolsó években több fontos tudományos felfe-
dezések feltártak olyan pontosságot és teljességet a jelenlegi világról, és
hogy nagyon nehéz bemagyarázni, hogy minden ami létezik magátol ke-
letkezett, egyszerüen véletlenből. 

Úgy tűnik mintha egy nagyon észszerű Isten be kellett, hogy avatkoz-
zon a csodálatos összetetségek tervezésében amelyet föllelünk mindenhol
az univerzumban. 

Némely tudósok mindjárt azt mondják hogy a tudomány nem birja ta-
nulmányozni Istent mert a tudomány és Isten elválasztott gondolat terüle-
tek. Sajnos, az ilyen álláspont a tudományra ráerőtteti korlátolt nézetet a
dolgokra, amely korlátozza képességeit, hogy megtalálja a teljes igazsá-
got. A tudomány nem tudja megtalálni Istent ameddig kizárja az ő magya-
rázati szemszögéből. Ha a tudomány arra törekszik hogy észszerű és igaz
feleleteket adjon a mi legmélyebb kérdéseinkre, ki kell, hogy jusson a se-
kularizmus börtönéből amelyben rabul ejtette magát. A tudománynak nyi-
tottnak kell lennie azzal a lehetősséggel szemben, hogy Isten létezik és
ne zárja ki mint ami másik kutatás területéhez tartozik. Ez a könyv meg-
közeliti az Isten kérdést létezésének, azzal az álláspontal, hogy a tudo-
mány valóban, vagy kellene, nyitott kutatás az igazság felé és megen -
gedjük a tényeknek a természetből, hogy vezessenek minket bárhová. A
tudomány különböző spekulációkba és hipotéziségbe mélyed, a világegye-
tem létezéséről a milyenken kívül, vagy az életről ami magából keletkezik.
Hogy összhangban lehessen, a tudománynak készen kell állnia, hogy fon-
tolóra vegye a lehetőséget, hogy Isten létezik. Ilyen nyitottsága az elmének
fontos lehet amennyiben Isten tényleg létezik.
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Érdekes kérdés feltevés az Isten létezéséről az, hogy a modern tudo-
mány uttörői, mint keplet, Galileo, Bojl (Boyle), Paskal (Pascal), Line (Liné)
és Njutn (Newton), mindannyian bevonták Istent, a saját tudományos né-
zeteikbe. Ők sokat beszéltek Istenről és számukra az ő tudományos talál-
mányaik, deritették fel Isten törvényeit, amelyet ő hozott létre. Ezek az
értelmi óriások megmutatják, hogy a tudomány és Isten, egymás mellett
haladhatnak amíg a természetet tanulmányozzák. Attól az időtől kezdve a
tudomány és Isten útjai szétválltak és a mai tudomány lényegében figyel-
men kívül hagyja Istent. Továbbá, némely tudósok mélyen aggódnak, hogy
a társadalom figyelmét, a vallásos emberek álltal komolyan veszélyeztetik
a tudományt. Másrészt, vannak olyan javaslatok, hogy eggyes tudósok és
akadémikusok ismét felfigyeltek Istenre. Ennek részben a közelmúttban
jelentős felfedezések, mint a nagyon pontos fizikai erők szükségessége
én a nagyon bonyolult biokémiai jelenségek az élő szervezetben. Ezek az
eredmények nagyon kérdésesek abban, hogy ez az állapot égyszerüen
és véletlen jött létre és ésszerübb hinni Istenben, mint a legvalószínütlen-
ségbe, hogy amit találunk a természetben, feltételeznünk kell ha Isten nem
létezik. Ez a könyv a témát átfogóan közelíti meg, ami elengedhetetlen
egy átfogó áttekintésnek abban a kérdésben, hogy létezik – e és megér-
demli – e Isten. Mivel a legjelentősebb megtámadása Isten létezéséről a
tudományból erednek, a vita lényegében erre a témára vonatkozólag össz-
pontosít. Annak érdekében, hogy segíthessek az olvasónak, hogy értékelje
a megállapításait és következtetéseit a tudománynak, több leírást vontam
be arról, hogy hogyan jutottak a tudósok a saját felfedezéseikhez, különös
figyelmet fordítva a részletekre amelyek, összekapcsolódnak Isten létezé-
sének kérdésével. 

Ez a könyv egy rövid történelmi áttekintéssel kezdődik, amely felfedezi
azt a meglepő tényt, hogy tízből négy Amerikai tudós hisz a személyes Is-
tenben, aki válaszol az imáikra. A paradox abban rejlik, hogy nagyon ke-
vesen, ha van ilyen, közzétesz valamit Istenről a tudományos folyói -
ratokban és tankönyvekben. Az, hogy a tudósok miben hisznek és miről
írnak a tudományos hozzáálásukban, a dolgok nagyon különbözőek le-
hetnek. Es a könyv tehát, Isten létezésének kulcsfontosságához kapcso-
lódó kérdéseket bitatja. Ezek tartalmazzák az összetett szervezeteket az
univerzumból és a fizikai erők pontosságát. Ez követte több biológiai téma,
mely magába foglajla az élet keletkezését, genetikai kód és komplex struk-
túrák, mint például a szem és az agy. Továbbá tárgyalja azt a problémát
az időről, amely az evolúciót képviseli, amikor  az ősmaradványokat ele-
mezzük. Kiderült, hogy a hosszú földtani korszakok teljesen alkalmatlanok
az állítólagos evolúció valószínűtlenségéről. 

Az utolsó harmadában a könyv azzab az érdekes kérdéssel foglalkozik,
hogy miért, tekintettel arra, hogy nagyon sok látható információra van
szükség az Isten létének elmagyarázásához, a tudósok még is hallgatnak?
A perspektív és szociológiai uralkodó eszmék szemszögéből is megköze-
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lítik a kérdést, mint az evolúció is és a kiválasztottak kizárálagossága egy
nagyon erőteljes tudomány kivédése. A könyvből következtetni lehet arra,
hogy a tudomány bőséges választ ad Isten létezéséről. Azt reméljük a tu-
dósok megengedik, hogy Isten visszatérhessen a tudományos szempont-
ból való nézetbe, mint ahogy a modern tudomány úttörők idejében volt.

Ez a könyv főleg megszemlélteti, a két erősen ellentétes nézetet a vi-
lágon. Egyrészt, vannak, akik korlátozzák a valóságot arról, hogy mit lehet
megfigyelni a természetben; számukra lényegében minden ami van. Ez a
hozzáállás szorossan egybeesik a már meglévő tudományos hozzóálással
aki kizárja Isten. Mások úgy vélik, hogy van egy felülmúló valóság azon
túl ami egyszerű és világos. Számukra van egy sajátos, végső értelme a
létezésünknek, van egy Isten, aki minket teremtett, beleértveolyan ténye-
zőket, mint a tudatunk, a megértésünk, a másokkal való törődésünk és
igazságérzetünk. Más szóval, a valóságban azonban több pusztán látható
anyag létezik és ott van a létezésünk célja. Bármelyik ilyen megközelíttés
elfogadására kerül sor, az mély hatást gyakorol a világnézetünkre és a
személyes filozófiánkra. Ez a vita azt feltételezi, hogy az elválasztása a
két ellentétes nézetnek a világra, nem érvényes. A hagyományos adatok
lényegében arra kényszeríttettek bennünket, hogy arra a következtetésre
jutottunk és úgy látszik, hogy a felülmúlló Isten részt vett a teremtés egész-
szére, hogy felfedje a hétköznapi megfigyeléseket.

Érzékeinkkel felfogható – e ez a könyv? Elfogulatlan – e? Sajnos, a vá-
lasz mindkét esetben nem. Ki állithatja, hogy teljesen valóságos? Más-
részt, különösen próbálltam tisztességesen hozzáálni a tényekben kiemellt
legjobbaknak figyelmet szentelni. Az olvasót a következtetésre szeretném
juttatni, az adatok alapján, de nem az álltalánosan elfogadott következte-
tésekre. Ez a könyv egyszerű áttekintése az uralkodó értelmezésnek. Nét-
hány következtetés nincs összhangban a tudomány hivatalos álláspon -
tjával. Ha azt akarjuk, hogy javítsuk az elfogadott nézetet, akkor készen
kell állnunk, hogy megszabaduljunk tőlük. 

Néhány szó a szövegben, mint az igazság, a tudomány, a vallás, az
Isten, az evolúció és a teremtés, nagyon fontossak ebben a vitában, de
különböző felhasználásuk és jelentőségük van. Az olvasónak szótárt kel-
lene használni a könyv végén annak érdekében, hogy tisztázza annak je-
lentését, melyeket ebben a vitában alkalmaznak. Eggyes esetekben már
azonosítottam, fontos felhasználását a szövegben.

A több mint 50 éve tartó konfliktus a tudomány és a vallás között, na-
gyon jól értem, hogy ezeknek a kérdéseknek milyenek a világnézetei,
amely meghatározza az egyén személyes filozófiájat, lelki túltengéssé váll-
hat. Én tisztában vagyok azzal, hogy néhánynak a megközelítésem kelle-
metlen lessz. Sajnálom, hogy így van. Mindannyian sokat tanylhatunk
egymástól és arra kérném az eltérű nézetűeket, hogy folytassák a komu-
nikációt és a hozzájárulást az emberiség össztudásában. 

Dr Ariel Roth
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Megjegyzés a nagy számokról

Tisztában vagyok azzal, hogy eggyes olvasók idegenkednek a számok-
tól. Lenyügöző, de igyekeztem ő-ket a minimumon tartani. Néha nagyon
nagy számokat kellett használnom. A gyors álltalános összehasonlításban,
a nagyon hosszú számok helyett én egyszerűen a szokasos egyezmenyt
használom, a kis felső index számot írom, hogy a közönséges 10-es szám
után megmutassam a meglévő 0-ák számát. Ime a rendszer illusztrációja:

101  = 10
102  = 100
103  = 1000 = ezer
104  = 10.000
105  = 100.000
106  = 1.000.000 = millió
107  = 10.000.000
108  = 100.000.000
109  = 1.000.000.000 = milliárd
1010  = 10.000.000.000
stb.

A kis felső index, egyszerűen megadja hányszor a 10-es szám szorzó-
dik önmagával és ugyanaz mint a 0 szám mikor íródik egyszerű módon.
Es az olvasót megmenti az erőfeszítéstől, hogy a nagy számoknól szá-
molják az összes nullát és megkönnyíti az összehasonlításokat. Például,
könnyen látható, hogy a 1019 két nullával több van mint a 1017 (nem kell
számolni a 0-kat, ha azok föl vannak tüntetve). Ebben a rendszerben kü-
lönössen szem előtt kell tartani azt, hogy minden 0 azt jelenti, hogy a szám
szorozva 10-es számmal; tehát 103 (1000) 10-szer nagyobb a 102 (100);
hasonlóképpen 107 (10.000.000) 1000-szer kisebb mint 1010

(10.000.000.000). 

10
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Fáradhatatlan
Mélyen elkötelezett vallású, részletesen írt a bibliai próféciák Dániel és

Jelentések könyvében; tagja volt a bizottságnak amelyik ötven újj vallási
intézmények kiépítésében vett részt London környékén és segítkezett a
Biblia ajándékozásában a szegények között.2 Vajon pap, teolológus vagy
hittérítő volt? Nem, eggyik sem. Ő volt az, akit sokan minden idők legna-
gyobb tudósának tekintik. Ez volt Isaac Newton, egy ember aki messze
felülmúlta mások elméjet miközben segített szilárd alapokra helyezni a
modern tudományt. Életét mély tisztelet jellemezte Isten iránt és a kuta-
tásban erős elkötelezetséget tanúsitott.

Isaac Newton (1.1 ábra) Angliában született 1642-ben; apja sajnos
meghallt három hónappal korábban. Isaac nyilvánvalóan koraszületett cse-
csemő és olyan kicsi volt, hogy egy literes edényben elfért. Paradox
módon, az ő gyenge elődjei, akik ismeretlen és iskolázatlan családokból
származott rangidősök előhozták a filozófiát az ő idejéből. Az ő apjára, aki
nem volt szegény, azt mondják, hogy még aláírni sem tudott. Isaac gyer-
mekkora a tapasztolatok mozaikjóból állt, kitartás, kielágíthetetlen vágyá-
nak, hogy kiszámítja a legjobb kivitelezéseket, minden típusú mechanikus
eszközöknél, mint pl. A gyerek sárkányok és a napenergiával működő
órák. Szeretle a könyveket és kevés barátja volt, jobban szeretle a tudo-
mányt mint a társalgást. Esért nem értették és értékelték őt. Amikor el-
hagyta az otthonát és beíratkozott a Cambridge-i Egyetemre, az ő alatvalói
örvendeztek, olyan megjegyzésekkel, hogy ő az egyetemen kívül másra
se való.3 Jellemző volt rá, hogy „fáradhatatlan”4, törekedett, hogy egyedül
dolgozhasson, erőteljesen a saját különböző egyszeri vállalkozásain, néha
megfeledkezve az evésről és az alvásról.

Cambridge-ben Newton azonnal kitűnt és hamarossan híres tagja lett.
A Királyi társoságnak elküldtött egy új típusú távcsövet, amit ő készített
(1.2. ábra). Ez álltal hagy szenzációt és lelkesedést teljesített és hama-
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Fejezet 1

Hihet-e a tudós
Istenben?

A tudomány vallás nélkül sánta; a vallás pedig tudomány nélkül vak.1
Albert Einstein
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rossan felkeltette a legnagyobb csillagászok figyelmét Európában. Rövid-
del ezután, Newton elküldte a királyi Társaságnak a részletesen előkészi-
tett dokumentumokat, a fény és a szinek tulajdonságairól, amelyek szintén
széles közben dicséretet kaptak. Ő visszafógott volt az új ötletek kapcsán
és gyakran eggyes saját projektumát, másoknak terjesztette elő évekig,
mielőtt elkezdte. Kevés saját munkáját jelentetett meg, „de minden része
elpusztíthatatlan emlékműve a zsenialitásának”.5

Valószínüleg elkerülhetetlen, hogy a hirtelen érkezett fiatal, tapaszta-
latlan és nagyon sikeres tudós, néhánykritika kihívására, a régi gárda ré-
széről; Newton esetében ez nem várt sokáig. Több vitákra került sor és a
történészek sokat írtak róluk. Newton, félelmetes ellenfél tudott lenni. Mi-
után éveket töltött el a saját felfedezéseire, néha nehéz volt türelmes len-
nie azokkal, akik alig gondolkodtak el az ő elképzelésein, vagy nem
értették meg azokat és még is úgy döntöttek, hogy ellenzik.

Hosszú és híres vita zajlott le Newton és Robert Huka (Hooke) között,
aki a királyi társaság felelős tisztviselője. Huk nem egy közönséges tudós
volt, ő maga is a határán volt a saját (Micrográfiájának) kiválóságának. To-
vábbá ő írta meg Micrographiai vitát, mint a fény és az optikai témákat.

.

ábra 1.1. isaac newton, Godfrey Kneller
festménye kb. 1689-ben.

ábra 1.2. fényvisszaverő táveső amelyet
isaac newton szerkesztett és odaajándé-
kozott a királyi tásaságnak 1671-ben.

naukaob_madjarski_amazon_Layout 1  12/23/2018  6:45 PM  Page 12



Huk saját magát tekintette végső hatóságnak sok mindenben és kibirha-
tatlan szokása volt keményen állítani, hogy maga jött rá a legtöbb felfedé-
zésre. Mikor a Királyi Társaságban egyezkedett a Newton ötleteiről, Huk
sietett kijelenteni, hogy Newton ötleteinek többséege az ő Micrografiájában
található meg. Newton aki akkorjában nem volt itt, hanem Cambridge-ben,
végül kijelentetle, hogy Huk legtöbb ötlete a fényról, a híres francia tudóstól
és filozófustól ered, René Descartestól: Huk befojásolta Newton, mint kez-
dőt, hogy a munkálatait folytassa a távcsöveken és a fényerő kisérleti me-
zejét hagyja azoknak akik már kidolgozták a kielégítő fogalmakat.6

A vita heves volt. Londonban a vezető értelmiségek találkozása nagyon
titkos volt. Ezeken a győléseken vitatták meg Newton ötleteit és mint vár-
ható volt, Huk arra a következtetésre jutott, hogy Newton elsajátított né-
hány ötletét.7 Kérdések merültek fel a fény természetéről, a dolgokról
amelyek a mai napig homályosak maradtak, mint az is hogy mi okozza a
különböző színű fényt. Newton aki számos kisérletet végzett el ebben a
témában, gyorsan elutasitotta Hooke félrevezetői érveit. Ezek a viták éve-
kig tartottak, egészen Hooke haláláig. Hooket egy történesz igy összegezi;
„Newton egy szörnyű rivális volt; Newtonnak Hook, csak egy elviselhetet-
lenül unalmas, félénk sakál aki tehetetlen, hogy az oroszlánok között táp-
lálkozzon.8

Mások is Hook mellett, fékezték Newton fogalmát a fényről. Az európai
kontinensen, egy idős jezsuita tanár Liege (Liège), Belgiumból, aki saját
magát Linusnak nevezett el, mókát űzött Newton ötleteiből a fény kapcsán.
Ő prizmákkal kisérletezett, mind ahogy Newton is, és úgy vélte, hogy a
különböző szinű fényeket, a felhők az égen okozzák. Amikor Linus átvitte
saját nézeteit a királyi társaságnak, Newton feleletett adott a kulcsfontos-
ságú kisérleti utasétások elvégzésére amely megodja ezt a kérdést és
kérte a Királyi társaságtól, hogy azt végezze el. Tovabbi levelezés Liegeval
azt mutatja, hogy Linus meghalt, de az ő hű tanítványa John Gaskojns,
készen állt arra, hogy folytassa Newton elleni küzdelmet. Sürgetésben,
hogy Newton végezte el a kisérletét, csak egyszer tükröz szánalmas tu-
datlanságát Newton felületes és alapos megjegyzéseit Liegéből.9 A kulcs
fontosságú kisérlet, amelyet Newton sugallott, végül megjelentették a Ki-
rályi Társaságban, Robert Hook jelenlétében, feltételezhetjük, hogy ő nem
volt lelkes az eredmény kapcsán. Az esedmények pontossan olyanos vol-
tak ahogy Newton előlátta. Az ember azt gondolná, hogy ez elcsendesí-
tette a kifogásokat Liegeből, de még se. Egy másik tanár, Anthony Lucas
átvette a küzdelmet Newton ellen, de hamasossan nyilvánvalóvá vállt,
hogy Lukas és Newton két igen különböző szintű tárgyilagosságon alap-
szanak. Newton végül kétre, hogy Lukas leveleit ne kázbesítsék.
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Még híresebb csata volt Isaak Newton és Gottfried Wilhelm Leibniz kö-
zött, amelyben arról vitatkoztak, hogy melyikük fedezte fel elsőnek a bo-
nyolult matematikai eljárást az integrál számításban. Ez nem csak egy
csata volt a két rivális között, nemzetközi méreteket érte el. A német Leib-
niznek sok támogatója volt, főleg az európai kontinensen, akik a találmány
neki tulajdonitották; Angliában a Királyi Társaságnak szolgállt Newton Ro-
jális bázisa, támogatják őt, mint feltalálót. Minden riválist azzal vádoltak,
hogy az integrál számítást a másiktól ellopták. Ez a rejtély, ami ki volt téve
a kutatás és több kiállitott írásban, összetett és nagy baj keverő, de hiány-
zik belőle néhány tényszerű adat, hogy végled megoldott legyen. Össze-
ségben a tudósok eggyetértenek abban, hogy valószinüleg mindketten
megtalálták az integrálszámítás független,10 Newton előtt Leibniz, de Le-
ibniz jelentette meg először az eredményeket; képzeletbeli jele az integrál
számításnak, amit ő fejlesztett ki; most is ugyonazakat tanítják a matema-
tika órán. Amíg a harcok tombolttak, Newton tábora megvádolta Leibnizt,
hodj megpróbálta figyelmen kívül hagyni egy korábbi levelet, amelyet New-
tontál kapott, melyben inspirálta az integrális számítást. Másrészt vannak
vádak, hog Newton befojásolta a jelentéseket a Királyi Társaságból, hogy
neki tulajdonítsák a számitás megállapítását még Leibniz előtt. Newton
volt a mérvadó elnöke a szervezetnek az élete utolsó 24 évében, amikor
a vita kibontakozott. Leibniz integrál számítás nézetében, Newtonak az
volt a véleménye, hogy mint feltaláló elfogadja aki először felfedez valomit,
amit kesőbb találtak fel azt nem.

Isaac Newtont joggal vádolják a magányosságáért, különösen ifjúkorá-
ban, bár ő kerülte a szembesítést, nem habozott használni az intelektuális
erejét és helyzetét, hogy minimizálja a munkáját, azoknak akik ellenezték.
Amint várható volt, enyhe oldala is. Amikor féltestvérénél rosszindulatú
lázat diagnosztizáltak, anyja a felépüléséig ápolta, de végül ő is megbete-
gedett. Amikor ezt Isaak meghallotta, elhagyta Camridget és hazasietett,
hogy személyesen vigyázzon rá. Az eggyik rokona azt irta, hogy Isaac
egész éjjel vele volt és apolta, átkötötte saját kezével a hólyagokat, hasz-
nálva a kézügyességét, amiről híres volt, hogy könnyítsen a fájdalmán.11

De minden erőfeszítése ellenére sem tudta megállítani a pusztító beteg-
séget és az anyja végül meghalt. Bár minden előbbi családi kapcsoltok fe-
szültek voltak, az anyja második házassága miatt, ennek ellenére ő
bizonyitotta neki, hogy hűséges és engedelmes fia. Mivel végrehajtója volt
az anyja akoratának, gondoskodott róla, hody az apja mellé temessék, akit
soha nem látott.

Newton aki nem szivesen tett közé semmit, végül az eredményeket a
sokéves kutatásairól közzétette a Principia művében,12 melyet üdvözöltek

.
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mint „taln a legnagyobb történelmi eseménye a tudománynak – minden
bizonnyal legnagyobb az utóbbi évekig”,13 továbba „senki elő nem birná
kétségbe vonni a munkájának erejét és eredetiségét. Newton elismert baj-
nok lett a tudományos gondolkodásban és senki nem volt aki keresztbe
tett volna neki”.14 A trotomál princip fontossága abban rejlik , hogy ők ve-
zették be a tanításba, eddig soha nem látott és magas szintű megfigyelést,
matematikai szigort, drámaian tiszteletben tartva az ilyen viszgálatokat.
Newton a tudományt szilárd alapokra fektette, mint amilyen a múltban volt.
Teljes matematikai következtetés alapja, olyan témakörben mint pl a gra-
vitációm égi mechanika, üstökösök, a hold, az árapály, a közeg mozgását
és a hozzájuk fűződő törvényeket. Az ő tanyemánya halálos csapást mért
a népszerű és nagy kozmológia álltal kifejlesztett rendszernek, amelyet a
francia matematikus és filozófus Rene Descartes fejlesztett ki, a híres
mondásáról ismert „gondolkodom, tehát vagyok”. Descartes feltételezte,
hogy a bolygók rotirozós örvények hatására forognak valamelyik éterben
vagy mediumban, amely az egész univerzumban húzódik. Newton ele-
gáns számításai, amelyek rámutattak a gravitáció hogyan magyarézza sok
fontos részletét a bolygó forgásáról, elvetve az összes descartes ötleteit.
A második Principia kiadás végén, Newton hozzáadott néhány záró meg-
jegyzést Általános Scholium címmel. És itten felszínre jön valami a vallá-
sos buzgóságól, mert úgy véli Isten a Teremtő, azzal a megjegyzéssel
hogy „ez a gyönyörű naprendszer, bolygók és üstökösök, egy inteligens
és erős lény széndékos hatalmával jöhettek létre.15

Newton végül megjelentette az eredményt is az ő számos tanulmányát
a fényről és fénytanról. Úgy tűnik, hogy sok mindent előkészített mert egy
nap, visszatérve Cambridge-ből, úgy találta, hogy egy gyertya okozta a
tüzet, melyben elégtek a kéziratok és más ngyon hasznos dokumentumok.
Es a veszteség annyira meghatta, hogy az a hír járta, hogy egy hónapig
magán kívül volt. Vannak akik úgy isták mint idegösszeroppanás, de
mások nem eggyeznek ezzel.16 Minden részlete a zseniális életének, szél-
sőséges ellenőrzésnek és túlzott nyerességnek vannak kitéve.17 Több mint
egy évtizeddel a tűz után, végül megjelentette saját tanulmányát a fényről
Opticks címmel. A tudomány történész William Dampier megjegyezte,
hogy „Newton az ő munkája a fénytanról, még ha nem is csinált semmi
mást, de a tudós embereket ültette az első sorban”.18 A fénytan megjelent
három angol, valamint két francia és két latin kiadásban.

Newton számos kitüntetésben részesült. Cambridge-ben a marematika
képessége által kinevezték lukasov matematika tarárává. Amikor Lon-
donba költözött, kinevezték a pénzverde vezetőjének és részt vesz szá-
mos polgári kérdésben. A Francia Tudományos Akadémia kiválasztotta őt
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tagjának, Ana királynő lovagi érdemrendet adott és így lett ször Isaac New-
ton. Voltaire, az egyik nagy francia vezettője a szabad mozgásnak és gon-
dolkodásnak abból az időből, személyesen megismerte Newton. Azokkal
a szavakkal dícsérte hogy „mindeggyik zseni a világegyetemből egy he-
lyen gyűlne össze, ő kellene, hogy a vezetőjük legyen.”19 Eg évszázaddal
később, a híres francia matematikus és kozmológus Laplace úgy vélte,
hogy Newton Principia kiadványában örökre megbiztositotta „mindenek
felett ami az emberi elme terméke”. Közelmúltban, a vitában az elmúlt
évezred legfontosabb alakjairól,20 a time magazin úgy döntött, hogy a 17-
ik századbéli Newton.21 Kétségtelen, hogy Isaac Newton volt minden idők
legnagyobb elmélye.

Newton, az ő tudományos érzéke mellet, mélyen vallásos volt és rejlő
hatással volt az Isten és a tudomány kapcsolatának fontolásában. Newton
nem helyeselte Isten iránti hitetlenséget, arra hivatkozva hogy az „ateiz-
mus olyan értelmetlen és ember gyülölő, hogy soha nem voltak sok taná-
raik”,22 és nem bocsájtott semmilyen ésszserütlenséget a religiai
nézetében; ha ilyesmi történt az ő jelenlétében ő élsen kritizálta.23 Bár a
legtöbb tudós az ő korából hítt Istenben és bár áltolános gyakorlat volt,
hogy Isten hívták a tudományos írásoknál, Newton elnyerte a vallási témák
kiterjedt vizsgálatai mint a saját mély vallásosságában. Newton a leszár-
mazottaira nagy számú iratokat hagyott és valószinü egyharmada a vallá-
sos témakhoz kapcsolódik.

Newton különösen a bibliai próféciák érdekelték és az összes kapcso-
lódó anyagot tanulmányozta, amelyekhez hozzá birt férni – irhatták azokat
görögül, arámi, latin vagy héber nyelven. Hosszú listát csinált a lehetséges
értelmezésekről. Különösen érdekelte a bibliai próféciák és a történelem
kapcsolata és halála előtt elkészitette a kéziratot a törtánelmi dátumok ér-
telm ezéséről. Ez a kézirat halála után Chronologies of Ancient Kingdoms
Amended címmel jelent meg. Különösen érdekes volt két elsődleges pró-
fétai Biblia könyv, tehát a Dániel és Jelenásek könyve. Tanulmányozva
őket, ugyanazon analitikus megközelítést használta, mint a természet ta-
nulmányozásában. Egy tizenöt sorozatot alkotott „Értelmezési szabályok
a szavakra és a nyelvre a Bibliában”.24 Ezt ő úgy értelmezta, hogy a jö-
vendölések a két különböző könyvben, mint a világ történelem felfedezését
és számos jelenlegi értelmezés a Bibliai könyvekből hasonlítanak Newto-
néhoz. Néhány évvel halála után, tanulmányai megjelentek könyv formá-
jában: Observations Upon the Prophecies od Daniel and the Apocalypse
od St. John.25 Krisztus életéről és más vallási témákról írt, néha megnyil-
vánultak nagy függetlenségek a teológiai gondolkodás terén. Hitt abban
amit a Biblia mondott, hogy minden nép Noétol ered és hogy Isten terem-
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tett mindent úgy mondja a tiz parancsolatában.26 Newtonnak az Isten ter-
mészetének és az Isten szentírásának tanulmányozása, hatalmas vágyat
kelltett, hogy megismerje Istent. 

Newton az alkímiát is kutatta és részletesen írt róla. Az ő idejében alo-
posan megismerte az alkímiai irodalmat és a témát ugyanolyan analitikus
hozzáállásal közelitette meg mint a hogyan a másik témákat. Néhány szél-
hámos az alkímiat rossz néven mutatjak mert megpróbálták elérni az arany
alapvető elemének a változását, de Newton idejében, részben Robert
Boyle gondos munkája álltal, az alkímia kezdte eldobni soját misztikus kö-
penyét a saját útján, hogy híres kemiává váljon. Néhányan Newton meg-
próbállták misztikus személyé kehirdetni az alkímiai írásai miatt, de ez úgy
látszik tagadja (a józan észen alapuló) a racionális megközelítését a fizi-
kában, matematikában és a Bibliában. Néhány misztikus következményei
az alkímiának érdekesek lehettek az ő megválaszolatlan kérdéseiben, de
ő kísérleti igazolást kért az alkímiában, mint ahogyan azt tette a fiziká-
ban.27

Oreol a vallási buzgalom amely Newton körül alakult számos csodálót
nozott. Egy francia híresség megprópálta kifejleszteni az új vállását New-
ton templomának. Egy másik francia komolyan bírálta Angliát, hogy nem
tiszteli eléggé Newton Istenségét. Ő kérte, hogy a naptárt felülvizsgáljáh
és Newton születésének dátumával kezdődjön és templomot építsenek
arra a helyre ahol Newton született.28 Egy matematikus, aki Svájeban szü-
letett, Fatio de Duje, Newton jó barátja volt és egy levele tükrözi Newton
lelki mélységet és hatását. Fatio megbetegedett és nem várható, hogy túl-
éli. Newtonnak írt, talán utolsó levelében, azt mondja, „Köszönöm Isten-
nek, hogy levelkem nagyon nyugodt, amelyben jelentős szerepet
játszottál”.29 Newton a nagyok között van eltemetve Angliában, a csodála-
tos és tisztebtreméltó Westminsteri Apátságban. Paradox módon, mintegy
másfél évszázaddal később Charles Darwin, akinek nagyon különböző el-
képzelései voltak Istenről, szintén az Apátságban van eltemetve, csak egy-
két métrre Newton nyughelyétől. Amikor meglátogattam a két hatalm
tudományos ikonjainak sírhelyeit, nem tudtam elképzelni az ütközö örök-
séget, amit kettőjuk adott a világnak. Ez a kontraszt az alapja a vitának a
következő fejezezetnek. 

Newtonnak, Isten nem csak egy fogalom. Mély tiszteletetérzett iránta,
mondván. ”Ez az emberi lény fogja uralni az egész vilagot, nem mint a vi-
lágnak a lelke, harem az Úr mindenki felett;... Mindenható Isten az örök
lény, végtelen és abszolut tökéletes.”30 Számára Isten nagyon személyes
lény volt, aki minket szeret és nekünk is szeretni és tisztelni kell át. Létezik
egyszorű és őszinte hangzása amikor Newton azt mondja  „el kell ismer-
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nünk, hogy létezik egy Isten vagy egy legfelsőbb uralkodó, hogy félni és
engedelmeskedni tudjunk neki,tisztelni a törvényeit és felfedni a hádolatot
és dicsőséget. Hinnünk kell, hogy tőle származik minden és ő szereti a
népét, mint saját gyermekét, hogy azok viszont szerethessék Öt, engedel-
meskednek neki mint saját apjának”.31 

Isaac Newton, valiszínüleg többet mint bárki más , segített létrehozni,
hogy a tudomány szilárd alapon jöjjön létre. Rendkivül szigorú előírásokat
alkalmazott a saját kutatásaiban és kiadványoiban. Valakinek ellentmon-
dásosnak tünhet, hogy a világ eggik legnagyobb tudósa, erősen vallásos
ember volt. Newton élete bilagosan rámutat arra, hogy az álvonalbeli tu-
domány és az erős hit Istenben, mehetnek egymássol

Newton nem volt egyedül
Newron a tudományos történelem nagyon kritikus idejeben élt. Ebben

az időben volt amikor a modern tudomány megszabadult az évszázads
hagyományok kemény fogságából. Megfigyelések, kisérletezések és ma-
tematikai elemzések kezdték megváltoztatni a filozófiai szabályok idősza-
kát amelyet néha joggal lehetet jellemezni mint „Sötét kor”. A feltörekvő
reneszánsz, úgynevezett „tanulás megújulása”, a légkörben szellemi zűr-
zavart teremtett. A vezető tudósok éppen ez az idő után válltak a modern
tudomány uttörőinek és mint Newton is, erősen hittek Isteben mint Terem-
tőben. A modern tudomány alapelvei a szellemi koordinátákon belüll je-
lentek meg, amelyben Isten volt a domináns figura. 

Johan Kepler (1571-1630), aki Prágában dolgozott, minden idők leg-
nagyobb tudósai közé sorolják. Ő rámutatott, hogy a bolygó a nap körül
ovális alakban, nem pedig körben forog. Nagyon jörtas a matematikában,
három alapelvet terjesztett ki, Kepler törvényei elnevezéssel, a bolygók
mozgásóval kapcsolatban. Ezek az elvek szinte változatlanok maradtak a
mai napig. Mint a híres olasz csillagász Galileo (1564-1642), Kepler belátta
a szigorú kapcsolatot Isten és a matematikai természet közölt. Keplert a
kutatásban motiválta a vágy, hogy megtalálja a „matematikai harmóniát a
Teremtő elméjeben.”32 Mint Newton, ő is Jézus életéről ért.33

A sokoldalú francia Blaise Pascal (1623-1662) még egy ragyogó elme
volt az ő korában. Nagyon jól ismerte a teológiát, a folyadék egyensúlyát
és lefektette a matematikai elmélet alapjainak valószínűségét. Az alapel-
vek, amelyeket létrehozott a jelenlegi módszerek tanulmányozásában, sok
problémák a fizikában, biológiában és szociológiában segítettek, hogy mint
mindentéle lehetőséget matematikailag lehet felbecsülni. Pascal mélyen
vallásos ember volt, rejtett elkötelezettsége Isten iránt a szavaiból nyilvánul
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meg hogy „az össz dolgok menetének a célja létrehozni a valléás nagy-
ságát”.34 

Az agol tudósok úttörője Robert Boyle (1627-1691), sokan a vegytan
megteremtőjének tekintik. Egyik jelentős mértékű hozzájárulása az ötletek
elvetése volt csak négy alapvető elemnél: tűz, levegő, föld és a viz. A vegy-
tan diákjai nagyon jól tudják a Boyle törvényeket, amely megmagyarázza
a forditott összefüggését a nyomásnak és a térfogatának a gázokban.
Boyle úgy vélte, hogy az ember Istent dicsőíti,kifejtve az álltala eremtett,
hogy Isten teremtette a világot és folyamatossan szükség van rá, hogy a
világ tovább is létezzen.35 A történész Frank Manuel azt mondja, „A ho-
gyományos használata a tudománynak egyfajta dicsérete az Alyónak, új
dimenziót kapott, Robert Boyle gondoskodása alatt”.36 Boyle nagy vagyont
ajándékozott vallási célokra Írországban és az új Angliában.

Az eggyik vezető biológus a saját korában a svéd Care Linnaeus (1707-
1778). Ő egy kiemellt tagja volt az egyeten karjában (uppsala). Hírneve
besorolására szinte mindent,  amit tudott, felkeltette a tudósok érdeklődé-
sét szerte a világon. Osztályozott minden típusú szervezetet és segített,
hogy megállapítsák most használlt két nevű organizmus rendszer megne-
vezését nezmettség és foj szerint. Ő is, mint sok más tudós az ő idejéből,
hitték, hogy „Isten teremtette a természetet magának a saját méretére és
az emberiség álldására és minden, ami történik, az Ő parancsára és írá-
nyítása alatt történik”.37

Nem mindeggyik tudós abból az időből fogadta el hallgatólagosan a
Bibliát. Franciaországban a természettudós Bifon, Biblia ellenes nézeteit
terjesztette ki, amelyek minimálisra csökkentették Isten fontosságát a ter-
mészetben; azonban ő csak egy kisebbség része volt.

És most: a konfrontáció nézete
Az Amerikai geological Társaság talalkozóján, New Orleansban, több

ezer geolóógus vett részt. Az elnöklő az egyik ülésen kihangsúlyozta, hogy
„a kreacinizmus (tan létrehozása) hamis tanítas” és kijelentette hogy a kre-
acionisták is hamisak mint a hamis pénzek”. További felszóló azt mondta,
hogy a „Bibliai katasztrofizmus” azaz geológiai értelmezése alapján ér-
telme zett a Bibliában globális árviznek leirott, „becstelen” és „szörnyű”.
Valaki mégis kijelentette, hogy „nem szabad megengedni, hogy a tudo-
mány beleessen a kreacionisták megtévesztésében. 

Ezek csak néhány megjegyzések az aggódo kommentárokból, ame-
lyeket hallottam.38 Annak ellenére, hogy néhány állitólagos bizonyítékokat
bemutatlak ezen állitások alátámasztására, ez nem egy közönséges tu-
dományos vita volt. Vége van egy békés időszaknak, gondosan kiszámított
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fehér körfenybe öltözött tudósnak. Ezt a heves reakciót részben Gallup
okozta, a felnőtt Amerikai emberek felmérése alapján, aki rámutatott arra,
hogy sokan nem követik a hivatalas tudomány gondolatát. Összesen 44%-
uk úgy vélte, hogy Isten teremtette az emberiséget az elmúllt tízezer
évben; továbbá 38% úgy vétte, hogy Isten irányítja az emberi faj fejlődését
évmilliók áta; és csak 9% hitt a modellben amely szerint az emberiség evo-
lúciója millió évekig tartott és Isten nem volt belekeverve. Néhányuknak
nem volt véleménye. Gallup szervezete a felméréseket legalább négyszer
megismételte ésaz eredmányek majdnem ugyanazok volltak.39 Úgy tűnik,
hogy a legtöbb ember nehezen hiszi el, hogy az emberi létezésnek nincs
értelme vagy célja és hogy itt mi véletlen vagyunk. 

A fent idézett kritikák észrevételei a Teremtésről, úg illusztrálják hogy a
sok mai tudós közhangulata a Bibliáról nagyon különbözik a modern tu-
domány úttörőinek a közhangulatótól. Ezek az úttörők buzgón hittek, hogy
a Biblia az Isten szava. Most a tudósok lényegében úgy beszélnek a Bib-
liáról mint értéktelen mitológiáról. Ez, azonban nem jelenti azt, hogy a tu-
dósok nem hisznek Isteben. Részt vettem egy nemzetközi geológiai
kongresszuson, Párizban. Mint egy különleges kulturális esemény alkal-
mából ezen a kongresszuson a nagy Notre Dame katedrálisban, organa
koncert lett megszervezve. Kellemesen meglepett, amikor észrevettem,
hogy sok geológus imádságos lélekkel letérdelt, amikor beléptek a kated-
rálisban. Azt kellett feltételezni, hogy legtöbbjük hisz Istenben. Ezt a képet
bonyolultabbá tehetika különböző jelentések Istenek és a vallásnak. Egyes
tudósok nyíltan kifejezik hitüket valamilyen vallásban, de nem Istenben.
Mások erős határt vonnak a vallás és a tudomány közé.40 Az ember a val-
lást sok féleképp definióllhatja, milyen az erkölcs helyessége, stb. De a
vallás szó ólltalában egy vagy több Isten szolgólatát jelenti. Mi az ésszerű
felfogással folytatjuh.

Hány tudós hisz Istenben. Bár lehet találni mindenfále számokat arról
a különböző kiadványokban és ellenőnietlen veleményekben az Interne-
ten, úgy tűnik, hogy két megjelenített felmérés helyes a rangos Nature fo-
lyóiratban. Véletlenszerűen kiválasztott ezer ember a tudósok listájáról a
American Men and Women of Sciece, lettek megkérdezve Istenben való
hiedelmukről. De, mit értünk mi Isten alatt? Az Isten szó, sok különböző
dolgot jelenthet. Az Isten szeményes lény-e, vagy egy elv, vagy, mint
ahogy monte az állattan eggyik professzorom, Isten valójában a természet.
A többségnek Isten felsőbbrendű lény. A Nature magazin vizsgálatában,
nagyon szűk értelmezést hasznólltak, hogy ki is Isten, amelyre nem volt
ösztönös pozitiv válasz. Azok a tudósok, akik hittek Istenben meg kellett
erősíteniük: ”Hiszek Istenben, aki szellemileg és érzelmileg kommunikál
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az emberiséggel, azaz Istenben akihez az ember imádkozik válaszra
várva. A „válasz” magától értődően legfeljebb szubjektiv, pszihológiai ha-
tása az imának. A tesztelt tudósok mondhatták az ilyen falyta Istenben,
vagy nem tudják. Mintegy 40% mondta, hogy hisz a fent leírt Istenben,
amely válaszol az imáikra; 45% nem hisz; 15%-nak nem volt egyértelmű
bizonyossága.41 Valószínüleg több, mint 40% hisz Istenben, denem olyan
Istenben amelyet a felmérésben szűk meghatározására korlátozódik. Egy-
gyik tuedós a kédőíu margójára ráírta: „Hiszek Istenben, de nem hiszem,
hogy válasz várható az imára”. Érdekes, hogy ezt a vizsgálatat, 1996-ban
végezték, ugyan az volt, mint 80 évvel korábban, megközelítően ugyan-
olyan eredményekkel. Röviddel az 1996-os kutatás után, a rangos Natio-
nal Academic of Sciences tagjainak feltették a kérdést, hogy hisznek-e
Istenben. Csak 7% mondta, hogy hisz olyan Istenben aki meghallgatja
imáikát, amely definiálható a kérdésekben az ankétából.42

Miért ilyen kis százálék Akadémikus tag hisz Istenben? Úgy tűnik, hogy
ebben több tényező belekeveredett.43 Várható, hogy a tudomány maga-
sabb foku szpecializáciája, az Akadémia tagjainak van, arra tözehszik,
hogy szűkitsék a világnézetüket. A szakosodás könnyen korlátozhatja az
embel nézetét, különösen ho ő nem néz tovább a szakterületénél. To-
vábbá, az elitizmus összekapcsolódva az Akadémiai társasággal a fölény
és büszkeség hozzáállásasának sikerét tükrözi, amely a tudományban
könnyen létrejön. Az ilyen büszkeség éles ellentétben áll, az alázat és az
ima hozzáálásában, amely ösztönzi a hitet Istenben. Komoly szugestija44

létezik, hogy az Akadémia több tagja hisz Istenben, mint amennyien be-
vallották, de a társasalmi tényezők jelentőssen bonyolítják a helyzetet. Ré-
góta van egy olyan vélemény, hogy egy ember, hogy tudós lehessen,
mentes kell, hogy legyen a vallástól. A vizsgálat ideje alatt, az Akadémia
készített és felülvizsgállt egy másik könyvet arról, hogy ösztönözzék a ta-
nítást az evolúcióról, szemben állítva a tanítást a Teremtőről. Az ilyen te-
vékenységek és szemléletek biztosson nem ösztönzik az Istenben vetett
hitet. Ezzel szemben, az akadémia egyik tagja, nem régkritizálni merte az
evolúciót a sajtóban, kiemelve, hogy az túl rugalmas és gyakran használ-
ják, hogy megmagyarázzák az egymásnak ellentmondó nézőpontokat
amilyenek az agresszív és önzetlen viselkedések és, hogy ők keveset já-
rulnak hozzá a kisérleti biológiához.45

Meg kell jegyezni; hogy az Akadémia a tudósok kevesebb mint 2% kép-
viseli a felsorolt Amerikai férfi és női tudósait. Mint ilyen, nem képviseli a
tudományos közösség egészét ahol a lakosság 40% hisz Istenben, akei
meghalgatja imáikat. De miért a tudományos tankönyvekben, cikkekben
és nyilvános előadásokban az Istent szinte nen enlítik. Ez az ellentmondás
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kétségtelenül tükrözi az ideagenkedést a jelenlegi hivatalós tudomány hoz-
záállását a valláshoz, ami úgy tűnik, hogy egy idegenkedés amely nincs
összhangban sok tudós hitével. Tényezők hozzáálláse és a tarsadalmi kö-
rülmények hatását, később fogjuk, talán legjobban megmagyarázni.46 Más
részt a tudósok és más hatósógok a Discövery intézményből, jelentős ha-
tással vannak akönyvekben47, előadásokon és interneten kezesztül. Ők
bemutatják azt az ötletet, hogy kell lennie valami inteligons tervezésnek a
természetben és szt az ötletet vizsgállja és mint inteligens tervezés vagy
„ID” mozgalom néven népszerűsiti. De a vezetö tudósok határozotlan el-
lenzik a legcsekélyebb javaslatot valamilyen foita Istenre. Egy evolúcio-
nista egy American scientis számában azt mondja, hogy az „ID” mozgalom
sikere ilyesztő. Legalább 40 államban tekintik az „ID”-et szükséges kiegé-
szítésnek a nyilvános iskolák tantervében.48 Valami a vita hangukatából
érezni lehet amikor tanulmányozzuk a Discoveri intézmény jelentését az
Amerikai Kongresszusnak. Az intézet előadói kihangsúlyozták, hogy csak
azért vannak itt, hogy megnyissák elméinket amelyet a tudományos elit
papság zárva tart.49

Nemrégiben egy figyelemre méltó incidens Kansasban továbbra is tük-
rözi a növekvő jelentőségét au intelligens tervezésnek és a veszélyét ame-
lyet az evolúcióra jelent. Annak érdekében, hogy felmérje mit kell
bekapcsolhi az állami iskolák tantervébe az állami iskoláztatási tahócs
Board of Eucation felszólította az embereket néhány naposvitára az inte-
ligens tervezés és evolúció támogatói között. Sajnos, az evolúcionisták
nem jelentek meg ezeken a találkozőkon, hogy szembesüljenek az intel-
ligens teruezés híveivel. De azért, szabadnak érezték magukat, hogy saj-
tótájékoztatát tartsanak ezeken a találkozókon kívül. Az evplúcionistá
bojkottját az Amerikai asociáció a tudomány haladására American Asso-
ciation for Advancement of Science vezette amely a legnagyobb álltalános
tudományos szervezet a világon ésa science folyóirat kiadója. A meg nem
jelenés okaként az evolúcionisták kijelentették többek között, hogy elakar-
jak kerülni a „zavaros beszédeket és a nyilvánosság zavarosát” és hogy
elég idó van, hogy az ügyet később megvitassák. Azonban az ilyen profán
kifogások a meg nem jelenésre, hogy az ő ügyük gyenge. A tanács egyik
nő tagja megjegyezte, hogy „mélyen csalódott amiatt, hogy az ő ügyüket
árnyékban muassák be és hogy szívesen hallgotnám mondanivalojukat
szakmoi, etikai módon”.50 Ha kédésessé tesszük a tudomány domináns
szekularizmusát, érthető, hogy az evolúcionisták kellemetlenül érzik ma-
gukat.51

Több modern tudós még mindig hisz a koncepcióban, hogy az Isten te-
remtette a világot hat nap alatt ahogy a Bibliában le van írva. Egy nemré-
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giben megjelent könyvben: In Six Days: Why 50 scientists choose to beli-
eve in Creation (hat nap alatt: miért döntött 50 tudós úgy, hogy hisz a Te-
remtésben),52 bemutatja 50 doktori fokozattal rendelkezö tudós esszéjét,
amivel magyarázzák, hogy miért hisznek a Bibliai leírasával a Teremtés-
nek. A modern Bibliai tudomány és a jelentése a Teremtésrőól úttörőinek
kötelezettseg vállalása és jelentésük a Teremtőről, továbbra is létezik
annak ellenére hogy számos kihívással és megjegyzéssel bir a vezetö tu-
dósok álltal. A fent emlitett könyvről beszélve Richard Dawkins az augliai
Oxfordi egyetem evolúcionistaja azt mondja, hogy „nem tudta elképzelni,
hogy létezik egy ilyen esetleges, önkényes gondolkodás és önbecsapás”.53

Az Atlanti óceán másik oldalán a néhai Stephen Gold Haryardról is nevet-
ségessé tette a vitát a Teremtésról. Az ő véleménye szerint a tudomány
megfelelő válaszokat adott az Isten nélkül is. Ő az evolúciót úgy jellemzi,
mint „dokumentált, mint bármely más jelenség a tudományban„ és mint
„az emberi felfedezés egyik legnogyobb diadola”.54 A harci állások mint
mélyebbre ásódnak.

Nehányak kérdezik miért a tudomány ebben a korában, sokan az USA-
ban, hisznek az Isten teremtette az embert. Kétségtelen, hogy ennek szá-
mos oka van, az eggyik meghatározó tényező „a meglepően nagyszámú
biológia tonár aki támodja a kreaconizmust”55 Ezzel a kijelentéssel, The
American Biology Teacher folyóirat kiadó a „nevelési műhiba” rubrikában
megjelentették a biológia diákok vizsgálati eredményét különböző orszá-
gok középiskoláiban. Az eredmények aztmutatják, hogy 29-69%-uk úgy
gondolja, hogy „a kreacionizmust tanítani kell, a tudományos órákon az
állomi iskolákban” és 16-30%-uk ezt tonulja is. Az Isten nem halott ezeken
a tudományas órákon. Másrészt, a National Association of Biology tanárok
1995-ben bejelentette, hogy az evolúció „felügyelet nélküli, személytelen,
kiszámíthatatlan és természetes folyamat.”56 A szavak használata „ellen-
őrizetlen” és „személytelen” és soknak azt sugalta, hogy az associació el-
fogadja az ateista állást és éppen előterjeszt egy teológiai állást miszerint
Isten nem létezik. Hosszú viták után sértő szavakat vontak le ezekből a
nyilatkozatokból és néhány elemző a nyilvános aitó megvádolta a tudóso-
kat azzal, hogy kapitulálnak kreacionisták előtt. A helyzetet bonyolitja az
érzékeny tény, hogy a kérdés Isten létezéséről érzelmileleg nagyon meg-
töltött és a tudósok és más kutatók egyszerűen hallgatnek erről. A tudósok
véleménye széles korben külöbözik az Isten létezesének kérdésében. Ezt
a kifejezést fogjuk használni „Isten kérdésessége” időről időre, beszélni
fogunk a szpecifikus kérdésről, hogy Isten létezik vagy sem.
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Növekvő érdeklődés az Isten Létezéséről
Az elmúlt évtized során megtartott több fontos konferencia a kérdésről,

hogy létezik-e Isten vagy Tervező. Különösen fontosak voltak „kosmos és
teremtés” konferencia az University of Cambridge (1994), „a Tiszta Crea-
tion” konferencia Bojola Egyetem (1996), „A tudomány és a spirituális kér-
dés” konferenián Berkeley University Of California tábor (1998), és a
Nature konferencia Baylor Egyetem (2000). Ezeken az üléseken kiváló tu-
dósok voltak az előadók, néha részt vett számos Nobel-díjas is. Számos
más konferenciát tartottak meg ezzel a témával világszerte. Sok ötletet
vizsgálnak, Amikor domináns kérdésről van szó az élet létrejottéról, a fő
időt vizsgálják amelyből: (a) az élet magából evolúciálódot (naturális evo-
lúció); (b) van egyfajta inteligens tervezés; (c) Isten a folyamat alakulását
használlta (evolucio theistre); (d) Isten az élet kúlönböző formájat alakította
milliárd évekig (fokozatos kialakítás); (e) Isten különböző álet formákat ala-
kított lu néhány ezer évvel ezelőtt, ahogyan a Bibliában értelmeznető (kö-
zelmúltbeli létrehozás).

Terjedelmes bizonyítékok léteznek, az Isten létezésével foglalkozó kér-
dések növekedéséről. Dramatikusan növekedik a tanfolyamok száma a
tudomány és a vallás témájának viszonyáról. Még, csak néhány évtizeddel
hamarabb, az Amerikai Istitució felső okta tásában alig volt megtalálálható
bár egy ilyen tanfolyam, a mai tantervekben több száz van.57 Ehhez két-
ségtelenül hozzájárultak, John Templeton alapítvány ösztönzése. Antoló-
gia Cosmos, Bios, Theos58, sok kiemelkedő tudósok, beleértve több mint
húsz Nóbel-dijas mellékletét bemutatja, a tudomány, vallás és Isten léte-
zéséről. Science folyóirat, Valószínuleg legrangosabb tudományos folyó-
irat a világon, 1997-ben megjelentette a vitát ezen cím alatt „Science and
God: A Warning Trend (Tudomány és Isten: összeolvadás tendenciája)59.
Ehhez a vitáhozz néha csatlakoznak részletek a hírekből, levelekből és
néhány tudományos folyiratból. Explorer folyóirat, Amerikai asociáció kő-
olaj geológusai (American Association of Petroleum Geologists), 2000-ben
a szerkesztőségbeli cikk, amely sugestálta, hogy a tudósok maradjanak a
Teremtés vitáján kívül a közélet miatt, amely bekapcsolódott és azért mert
„ha a tudós elmegy a vitára azokkal az emberekkel, akkor elnyelik... Ők
mindenféle trükkökel és kifogásokkal bírnak amelyekbe belebotolhatnak,
ha nem ismerik a tektikájukat.60 Az olvasók válasza erre a bevezetésre,
fölényes többséggel ellenezte, rámutatva, hogy a tudománynak nyitottabb-
nak, kell lennie a több féle ötletek iránt, a Teremtésről.61

A Isten létezéséről vitatkoznak vilógegyetemt ásában is kutat. Amikor
a híres orosz astronauta German Tito megjött az utazásáról, kijelentette
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hogy nem talált semmilyen isteneket; angyalokat keresett és ő-ket sem ta-
lálta. Ő csak 221 km-re volt a Föld felszíne felett. Később, azonban, az
emberek a földről nézték amint Apolo astronoutái 386.000 km-es körzetbe
keringnek a hold körül és a csodálkozó nézőknek olvassák a Biblia első
szavait, „Kezdetben Isten teremti az eget és a Földet.”

A vitához csatlakozik a nyilvános sajtó is. A magazin Newsweek egy
száma 1998-ból, az egész cim oldalt szavakkal takarta le „Science Finds
God (Tudomány felfedi Istent), a Time magazin lapjain 2006-ban „God vs.
Science” (Istennel a tudománnyal szemben) cím szerepelt. Magazinok
mint Christianity Today, New Scintist, Skeptic és skeptical Inguirer sokat
vitáztak a tudomána és vallás kérdéséről, néha fő oldalból ennek a témá-
nak szánnak.

Néha, némely vezető tudósok szélesen íztak a Tudomány és Isten kap-
csolatáról. Paul Davies, elméleti fizika profeszora az egyetemen Newcastle
upon Tyne, Angliában, híres könyvet írt God and the New Physics (Isten
és az új Fizika). Ő meg merte mondano hogy, a „tudomány biztosabb utat
kinál Isten iránt mint a vallás.”62 Dejvs itt vigyáz, hogy ne azonosítsa túl
szűken Istent a kiről beszél. Egy későbbi könyvében beszél a „ hatalmas
bizonyítékokról, hogy valami történik, az egész mögött“.63Ő továbbra is tá-
mogatja az élképzelést, hogy a tudósok vallásossak lehetnek: „A könyv
megjelentetése után Isten és az új fizika, meglepett mikor felfedtem, men-
nyi közeli ismerős tudós barátom praktizálja a konvencionális vallást.64

John Polkinghorne 25 évet töltött a Kambridge egyetemen, a részecskék
elméleti fizikusaként. Aztán irányt változtatott és teológus lett, később
pedig a Kambridge-i főiskola adminisztrátora lett. A tudomány és teológia
kapcsolatának szentelte tanulmányait és erre a témára több könyvet je-
lentetett meg. Ő hisz abban, hogy Isten tartja a világegyetemet és aktiv
benne és megkönnyíti a szabad akaratunkat.65 Más tudósok is kifejezték
Istenben való hitüket és több gyűjtemény jelent meg ezekről a kommen-
tárokról.66

A tudomány és a Biblia racionális Istene
Létezik egy határozott ötlet mely mintegy fél évszázada elősegíti, mi

lassítja az állitólagos kontrasztot a tudomány és Isten között. Ez a fogalom
hirdeti, hogy a tudomány a nyugati világban alakult ki, különösen a zsidó
vallás háttere miatt. Más szóval, hogy a tudomány és Isten a saját világuk,
a tudomány saját létrejöttével tartozik annak az Istennek amely a Bibliában
van leírva. Ezt a tézist támogatja több hatásás tudós.67

A világhírű filozófus, North Whitehead, aki előadott Kambridge-ben és
Harwardon, feltételezi, a modern tudomány ötletei fejlődtek mint „öntudat-
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lan ul derivált középköri teológia“.68A koncepció egy szabályozott világban
arra a következtetésre jutott annak alapján, hogy létezik egy, egyetlen
(monoteizmus)racionális és következetes Bibliai Isten, aki adta az alapját
a hitnek a tudomány fogalmából eredő okát. Sok kiszámíthatatlan, szeszé-
lyes pogány istenek más kultúrából, nem egyeztek következetessen en-
gedélyezni a tudomány létezését. R. G. Collingwood, a metafizika filozófiai
professzora az oksfordi egyetemen, támogatja ezt a koncepciót kiemelve,
hogy a hit, a mindenható Isten megkönnyítette a váltözás nézetét a ter-
mészetre , pontatlanságát a pontosságban, 69a precizitás jól illeszkedik a
pontosságal amelyikek a tudományban találhatók. Hollandiában az elhunyt
Reijer Hooykaas, az Utrecht egyetem történelem tudományának profess-
zora, szintén kiemelte, hogy a Bibliai nézet hozzájárult a modern tudomány
fejlődéséhez. Különösen fontos volt a relatív anti-autorizmus Biblia álltal
táplálva. Ő segítette, hogy a tudomány felszabaduljon a teológiai hatás
alól.70 Egy a vezető tudósok közül, Stanley L. Jaki ezen a területen, aki a
fizikai és a teológiai doktorátusa mellett, New Jersey-ben, Seton Hall
egyetem professzora is. Jaki élesen kiemeli, hogy a hinduk, kinai, maja,
egyiptomi, babilóniai és a görög kultúrák különböző mértéket mértek a tu-
domány kezdetén, meddő sikerrel végződött. Ő ebben a racionalista uni-
verzum hitbében való hiányt tulajdonította, mely karakterisztikus ezekre a
kultúrákra. Zsidó keresztények Bibliai tradiciói racionális fajta Istent adtak,
aki nélkülözhetetlen a tudomány létrejöttéhez.71 Paradox módon az Isten,
saját maga okozta a tudoműny létrejöttét és a mostani világi hozzáállást
teljesen elveti.

Nem mondhatjuk, hogy a szélesen elfogadott koncept okozta össze-
függés, Isten és a zsidó keresztények tradiciója és a modern tudomány
vitathatatlan tény; de az ötlet elfogadása egyszerűen rámutat, hogy nincs
nagy különbség a tudomány és isten fajtája álltal a Bibliában leíródottak-
ban. Az az Isten, istensége az okoknak és következetes következmé -
nyeknek, amely jól illeszkedik a tudománnyal.

Záró megjegyzések
A modern tudomány úttörői, mint kepler, Bojl és Newton, odaadóan hit-

tek Istenben és a Bibliában. Ők semmilyen konfliktust nem láttak Isten és
a tudomány között, mert Ő teremtette a tudomány elvét. Szembetűnő,
hogy a nagy tudósok hihetnek istenben aki aktív a természetben. Azóta
az utat elválasztották. A tudomány a saját útjéra tért, elhatárolódva a tu-
dománytól és megpróbál válaszolni sok dologra, beleértve a mi kelet -
kezésünk és célunk kérdését, Isten említése nélkül. Bár sok tudós hisz
Istenben, egyenlőre kivonták minden értelmezés alól. Egy különös módon
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idővel bekövetkezett a tudományos tapasztalat újra defíniálása, ez fontos
dolog, amint észben kell tartani. Generálisan, a tudományt tekintik a tények
vizsgálatának és magyarázatának a természetről, de a részletek dra-
matikusan varriálnak. Amikor letették a modern tudomány alapjait, azok
akik a tudományt vizsgálták (tudósok) természet tudósoknak vagy ter-
mészet filozófusoknak hívták, az Istent pedig akire úgy néztek, hogy a ter-
mészetben aktív, beletették a tudományos írásokban. Őt sokszor nevezték
a minden Megteremtőjének. Ő alapította meg a természet törvényeit és a
tudományos értelmezések része volt. Isten fontossága a tudományban
fokozatosan csökkent, különösen a 19 század közepén. Most a tapaszta-
latban erős tendencia létezik, hogy istent kiiktassák. Eza nézet bezárja az
ajtót a tudománynak, amely feltárja Istent. A tudomány így nem nyitott az
igazság keresésében és ez hibához vezet, különösen ha Isten létezik!

Ebben a világban úgy vesszük mint, hogy a tudósoknak kellene nyitot-
taknak lenniük a lehetőséghez, hogy Isten létezik, a tudománynak is nyi-
tottnak kelllenni a keresés magyarázatában, a tényeket követve a
termés zetből, akárhová vezetnek. A mi célunk, hogy megtaláljuk az igazsé-
got, de nem beilleszteni a saját következtetéseinket egy szűk tudomány
definiciójába. A következő oldalakon generálisan tekintünk a tudományra,
ahogy fennt lett mondva, a tények tanulmányozása és a természet
értelmezése. Álltalános kérdés, melyet vitatni fogunk az utolsó fejezetben
az, hogy a tudomány miért most választja, hogy kizárja Istent a cselekvési
körének magyarázatából.

Az utolsó évtizedekben volt némi trend beolvadás a tudománynak a
vallás és isten iránt és isten létezését komolyan átgondolják, ami néhény
módszert amelyre a tudomány és Isten közösen hatással voltak a múltban.
Tehát, isten a Bibliában következetesen leírt, racionális Isten amely jól
illeszkedik az okozati összefüggés tudományos elveiben. Gyakorlatilag,
fundamentális racionális értelmében vett értelmezés, Isten és a tudomány
nem sokban különböznek, hézag ami létrejött a tudomány és Isten között
megérdemli, hogy áthidalódjon.  
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Mi van ezen kívül?
Kevés jelenet áraszt ámulatokba mint a kristály jelenet, amikor szám-

talan fényes csillag látható a fényes éjszakában. Sajnos, ma ezt a
lenyügöző látványt csak azok láthatják gyakran, akik távol élnek a
nagyvárosoktól. Az utcai fények és a szmog törlik a gyönyörű sorozatát a
kék, sárga és a vörös csillagok árnyalatának. Legtöbben közülünk, csak
néhány fényes csillagot vagy a halvány holdat láthatják, mely félénken
törekszik a civilizáció termékei felett. Ugyanakkor, a világegyetem amit a
Földön túl fedeztünk fel, sokkal nagyobb mint ahogy a fényes éjszakában
látszódik. A rendkívül kifinomult teleszkópok és különleges eszközök segít-
ségével a tudósok elképesztő dolgokat fedeznek fel. A szakemberek, koz-
mológusoknak, fizikusoknak, filozófusoknak, teológusoknak, asztrofizi -
kusok nak és csillagászoknak nevezik a tényt ami itt létezik. Ez az egyik
legizgalmasabb kutatási terület és mély filozófiai vonatkozású. Azt látjuk,
hogy a világegyetem nagyon pontosan beállitódott, annak érdekében,
hogy biztosítja a saját és a mi létezésünket. Mielőtt fontolóra vennénk,
nézzük meg, mi van odakint, kívül, hogy könyebben megértsük miért a
világegyetem olyan finoman hangolt. 

Az egyik feltűnő dolog, ami éjszaka látható az égen, egy hosszú sz-
abálytalan „felhő” csillag, közismert nevén Tejút. Mi valójában része
vagyunk annak a felhőnek, amely egy óriási tömege a csillagnak , korong
alakban (2.1 ábra). Ha megnézzük a korong széleit, a Tejútat, sokkal több
csillagot látunk mint mikor a korong sík felületét nézzük, amely elfoglalja
az égbolt maradék nagy részét. Ez hasonló ahhoz, amikor a tömegben
vagyunk sokkal több embert látunk ha magunk körül nézünk mint ha a
földet vagy az eget néznénk. Az a csillag korong, amit látunk  az úgyn-
evezzett szigeti világegyetem vagy galaxis; a mi galaxisunkat Tejút-nak
hívják. Benne található mintegy százmilliárd csillag, némileg hasonlít a mi
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Fejezet 2

Nagyon finoman
beállított világegyetem

Így tehát a gravitáció elindíthatja a bolygókat, de isten hatalma 
nélkül sosem lenne képes megindítani ilyen körkörös mozdulatokkal 

a nap körül  ezért és egyébb okok miatt kénytelen vagyok, hogy ennek 
keretében a rendszert egy inteligens közbesítőnek tulajdonítsam.1

Isaac Newton

naukaob_madjarski_amazon_Layout 1  12/23/2018  6:45 PM  Page 32



Napunkhoz. A mi napunk sárgás színű; egyes csillagok hidegebbek és
vörösesnek látszódnak, míg mások melegebbek és kékesek. A négy kék
trapéz csillagok az Orion csillagképben, tízszer nagyobb tömegük van
(anyag mennyisége) mint a Napnak és a fényük több ezerszer erősebb.2
Néha úgy tűnik, hogy a gravitáció hat a csillagokra oly módon, hogy azt
sugalja, hog ott sokkal több súly létezik. A fizikusok sötét anyagnak hívják,
mert nem bocsájt ki fényt, mint a csillagok. Úgy tűnik sokkal több a sötét
anyag, mint a csillag, de van sok megválaszolatlan kérdés; tény, hogy nem
vagyunk biztosak abban, hogy mi a sötét anyag, ha egyáltalán létezik. Ez
a relytély csak egy töredéke a sok relytélynek amit feltárunk a mi
világegyetemünkről. 

A csillagok a galaxisunk korongján, nem egyenlően oszlanak meg. Ezek
hosszúkás karokban koncentrálódnak enyhén spirális csavarással a
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ábra 2.1. A fenti ábra (A) egy oldalnézete, amely a szélét nézi és vastag dudort mutat kö-
zépen. Alsó ábra (B) nézet szinte a síkban lévő nézet spirális Karokat szemlélteti és
hozzávetőleges helyét a napunkhoz. 
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központból (2.1 ábra B). Mi egy Ilyen kar szélén élünk, körülbelül 2/3 távol-
ságra a galaxisunk közepétől a széléig. 

A központja a galaxisunknak kidudorodott és itt a korong vastagabb. Itt
léteznek egy vagy több hírhedt fekete lyukak. A fekete lyukakban a grav-
itációs erő olyan nagy, hogy még a fény sem tud megmenekülni és ők is
feketének látszanak. Ha túl közel merészkedne, maga sem menekülhetne
el. Ezeket a területeket el kell kerülni! 

Úgy tűnik, hogy az egész galaxisunk fenségesen forog az űrben, de
nem olyan gyorsan. A Napunknak 250 millió évre lenne szüksége, hogy
megforduljon a galaxisunk körül.3 Ez nem tűnik gyorsnak, de a távolság
olyan nagy, hogy a Napnak percenkent 225 km-es sebességget meg kell
tennie, hogy ezt a kört megtegye. 

A legtöbb csillag ami látható az éjszakai égbolton, másik Napok a mi
galaxisunk Tejút rendszerében. Azonban látni fogják az Androméda csil-
lagképét, még szabad szemmel is, homályosan lehet látni az Androméda-
galaxist. Neki is körülbelül annyi csillaga van mint a miénknek, de közel
van hozzá több kisebb galaxis, amely több milliárd csillagból áll. Ezeket a
műholdakat galaxis Androméda gravitációs érő vonzása tartja itt. A Tejút
és az Androméda galaxisokat, spirális galaxisoknak nevezzük a nyílt, spirál
alakú ütemezésemiatt a csillagaiknak, de a galaxisok többsége különböző.
Leggyakrabban elipszis alakúak, némelyik inkább gömb alakú és néhány
szabálytalan alakú. 

A mi galaxisunk része egy „helyi csoportnak” körülbelül 34 galaxisnak,
amely a szélén fekszik a sokkal nagyobb Virgo Jata galaxis halmaznak.
Felfedeztek egy sor galaxist, papírlap formájában az úgynevezett „Nagy
Fal”.4 A földről teleszkóp álltal felfedezett számos galaxis, majnem hi-
hetetlen. A mi ismert világegyetemünkben száz milliárd galaxisról
beszélünk, amelyek mindegyike átlagosan száz milliárd csillagból áll.5

Vannak-e más galaxisok vagy univerzumok azon kívül amit látni tudunk?
Nem tudom. Minden ilyen javaslat továbbra is nagyon spekulatív. 

Mindannyiunk életében vannak izgalmas események, melyeket soha
nem feledünk el. Az én eletemben is volt egy ilyen esemény, mely 1987-
ben történt amikor Austráliában utazgattam. Néztem éjszaka az eget és
egy nagyon fényes csillagot láttam ott, ahol korábban egy nagyon halvány
volt. Hogy lehet ez? Az amit láttam egy ritka esemény volt, a szupernóva
robbanás és ez volt az egyik legnagyobb robbanás mely valaha látható
volt. Többet közülük feljegyeztek az ókori történelemben, de ez volt a
leglátványosabb a modernizmus idején. Úgy tartják, hogy egy gyenge csil-
lag mely tömege tízszer nagyobb a Nap tömegétől, végül összeomlott. Ez
a hatalmas tömegre a gravitáció hatása miatt történt. Az összeomlás
okozta a robbanást, mely negyon fényes csillagot fejlesztell ki, csak
néhány órára. Feltűnően látható maradt még néhány hétig. Az összeomlás
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valószínű neutroncsillagot idézett elő, az objektum anyaga nehéz, nagyon
nehéz anyag amely végül összeomolhat és fekete lyuk keletkezhet. Úgy
becsülik, hogy a földön csak egy teáskanál anyag súlya ebből az összeom-
lott csillagokból ötszáz millió tonnát nyomna. Ezek a dolgok meggyőzőnek
tűnhetnek, ha tudjuk, hogy az egyszerű „szilárd” anyag egyébbként szinte
teljesen üres tér. Az ok amiért a röntgensugarak könnyen áthaladnak a
testünkön, az azért van, mert a testünk is üres tér – ez vonatkozik az
agyanyokra is! Ha megszabadul az üres tértől az atomok között és belül,
egy nagyon nehéz anyagot kap. Az atom nagyon üres, több ezerszer üre-
sebb mint ahogy az atomok hagyományos illusztrációi ábrázolják (2.2
ábra). Az atom külső átmérője, becslések szerint, körülbelül 10.000 – szer
nagyobb a központi magjának az átmérőjétől, míg szinte minden anyag a
magban koncentrálódik. Tehát sok üres hely van az atomban, amelyben ő
összeomolhat. Ha az emberiséget neutroncsillag sűrűségűre tömörítenék,
mindannyian akkorák lennénk mint egy szem borsó.6

A szupernóva robbanása csak egy példa a dinamikus univerzumban.
Kvazárokat is látunk, habár sokkal kisebbek a galaxisoktál, mégis ezerszer
fényesebbek. Nálluk is lehet találni néhány olyan izgalmas fekete lyukat.
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ábra 2.2. A hagyományos nézete néhány egyszerű atomnak. A mag, szürke pontok, min-
den fajta atom közepén. Az eletronok kívül vannak. A feltüntetett berillium atom, a beril-
lium–8, amely instabil. A szokásos formájá a berilliumnak, a berillium–9, melynek a
magjában van még egy neutron is. 
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Aztán, léteznek olyan javaslatok fölemészthetnek. A világegyetemünk
nagyon aktívnak tűnik.

Szerencsére a dolgok sokkal nyuogodtabbak a naprendszerünk körül,
ahol nyolc bolygó van, beleértve a mi Földünket is, amely szabályosan
forog a jótékony hatású Nap körül, aki biztosítja számunkra az állandó en-
ergiaforrást. A Pluto, melyet évtizedek óta bolygónak tekitettek, elvesztette
ezt a hivatalos státuszát, de még mindig ott van és a „holdjával” kering a
Napunk körül. A bolygók melyek éjjel az égen, lassan mozgó csillagoknak
tűnnek, nem bocsájtanak ki fényt, hanem a Nap fényét visszaverik. Nekik
együttesen legalább 60 holdjuk (műhold) van,7 amelybe benne van ez az
egy, mely forog a Földünk körül, téma az énekekben és vers írásokban.
Négy belső bolygó, amelybe beleesik a Föld is, szilárd felületük van. A
Mars hasonlít legjobban a Földünkre. A Vénusz, amely a Nap körül
közelebb forog mint a Föld, furcsán visszafelé forog a szomszédos
bolygókhoz képest. Ez megnehezíti a bolygók egy, egyetlen eseményének
egyszerű modell kialakulásának az ötletét. A külső bolygók sokkal nagyobb
súlyal rendelkeznek, ezek főleg gázneműek, kis szíklás maggal ren-
delkeznek. A Plutó mely távolabb áll a többi bolygótól, eltér az összetétele,
valamilyen metán jégből áll, mint a Venera, Valószínű az Uránusz is,
ellenkező irányban forog a többi hat bolygótól. Saturn, híres a lenyügöző
gyűrűiről, olyan könnyű, hogy hajózhatna a vízen, ha találnánk akkora
vizet. A legnagyobb bolygó, a Jupiter, amly szintén gáz halmazállapotú,
van Holdja is, Lo, mely különösen nagy tűzhányó. A Mars és a Jupiter
között, van egy gyűrű amely sok ezer szábálytalan sziklás szerveket, úg-
ynevezett aszteroidákat foglal magában. Némelyek láng alakjában beszáll-
nak a mi atmoszféránkban és fény csíkot idéznek elő, ezek a meteorok. A
Jupiter annyira masszív, hogy vonza a sok törmeléket, melyek egyébbként
a Földet sújtanák. Becslések szerint ha nem lenne ő, az üstökösök és
törmelékeik a Földünket több ezerszer céloznák meg.8 A jeges üstökösök,
hosszú farokkal, melyek körbeutazzák naprendszerünket, kiszámítható
útvonalon, szintén bonyolult relytély a Naprendszerünkben. Nemrégen
több bolygót fedeztünk fel, másik napok körül. 

A hatalmas világegyetem
A mi kis Földünkről nem könnyű megérténi, hogy milyen messze van a

világegyetem többi részeitől. A mi Napunk is közelinek tűnik, pedig 150
milió kilóméterre van tőlünk. Nehéz elképzelni ezeket az adatokat.
Képezeljék csak el, ha a Földtől a Napig utaznánk, kereskedelmi, utasszál-
litó repülőgépen, 19 évig állandóan utazni kellene, hogy odaérjünk. Ezzel
a sebbességel, a Plútóig, 741 évre lenne szükségünk. Arányaiban, ha a
Nap szoba méretű (három méter átmérőjű) a Föld pedig akkora körülbelül
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mint egy sárgabarack, 330 méteres távolságban keringenek, a Plútó borsó
szem nagyságú lenne, 13 km távolságban helyezkedik el. 

A világegyetemmel összehasonlítva, Naprendszerünk rendkívül kicsi.
Ha a világegyetem fennmaradt részéről, beszélünk sokkal könnyebb ha
nagyobb mértékegységeket használunk a kilométernél, így nincs szükség
az oldalakat nullák írásával kitölteni, ha számokat írunk. A csillagászok
egy másik egységet az un. fényévet használják és ezt a távolságot a fény
egy év alatt teszi meg. Ez mintegy 9.461.000.000.000 kilométer.

A fény körülbelül nyolc perc alatt jut el a Naptól a Földig, úgy hogy
amikor a Nap lángoló fényét látjuk, mintegy 95 ezer kilométerre a Nap
felszínétől ez valójában nyolc percel korábban történt. A legközelebbi csil-
lag (nap) a Naprendszerünkön túl az Alpha Centauri és a fényének négy
évre van szüksége, hogy elérje a Földet és ez úgy mondjuk, hogy négy
fényévre van távol. A mi galaxisunk a Tejútat 100 ezer fényévre méri az
egyik szélétől a másikig, az Androméda – galaxis becslések szerint két-
millió fényévre van tőlünk, így hozzá nagyon sokáig kellene utaznunk. Amit
most látunk ott, az már megtörtént. A többi galaxisok a világegyetemben
becslések szerint több milliárd fényévre van tőlünk. Mivel nagyon sok időre
van szükség, hogy a fény a távoli csillagokról hozzánk érjen, a csillagászok
úgy értelmezik, hogy amit most látunk a távoli csillagokon az valójában
régen megtörtént.

Annak ellenére, hogy becslések szerint 1022 (10, további 21 nullával)
csillag látható a világegyetemben, a kozmosz feltűnően üres, mert hatal-
mas a távolság a csillagok, galaxisok és galaxishalmazok között. Ha min-
den atom összes anyagát elszigetelnénk egymástól a világegyetemben
és egyenletesen elhelyeznénk az univerzum térfogatában, csak egy ato-
munk lenne minden öt köbméter kosmosra.9 Ez azt jelenti, hogy a szoká-
sos átmérőjű otthoni szobában csak hat atom van. A nagyobb mérésekben
azt látjuk, hogy a galaxisok egymástól több millió fényévre vannak. Lehet,
hogy ez jó, hogy az anyagok ilyen ritkán elosztottak az univerzumban. A
fizikus Freeman Dyson10 becslései szerint, ha a csillagok között a távolság
tízszer kisebb lenne, nagy a valószínűsége, hogy egy másik csillag
megközelítené a Naprendszerünket és ezzel megzavarná a bolygók
pájáját. Ez katasztrofális lenne a földi életre. 

Miből áll az univerzum?
A hatalmas univerzum apró, közönséges atomokból áll, amiről régen

azt hitték, hogy a legkisebb létező dolgok és lehetetlen kisebbre osztani
őket. Azonban, mint egy évszázadnak ezelőtt, felfedezték az atomok
részét az un. elekronokat. Ezek nagyon kicsik és negatív elektromos
töltésüek (elektromos töltés). Nemsokára felfedezték az atomok sokkal
nagyobb részeit, az ún. protonokat, pozitiv elektromos töltéssel és egy ha-
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sonlóan nagy részecskéket, az un. neutronokat, melyek negatív elektro-
mos töltésüek. A protonnak a tömege (anyagmennyiség) 1836-szor nagy-
obb, mint az elektron tömege. Ezek a részek a legkisebb elemi részeknek
számítanak? Évtizedekkel ezelőtt felfedeztük, hogy két gyorsan mozgó
Proton között ütközést idézhetünk elő és úgy tűnik ilyenkor szétesnek
kisebb egységekre az ún. kvarkokra. Ez csak a kezdete volt ezen érdekes
tudomány legújabb felfedezéseinek. A fizikusok legalább 58 fajta szu-
batomi részecskét ismertettek.11 A legtöbb részecskének van egy
megfelelő antirészecskéje, amely ellentétes töltésű és amikor ők ketten
összeütköznek, egymást megsemmisítik. Aztán ott van a kérdés, hogy
közülük némelyik tényleg részecske-e. Sok olyan dolog van a tudomány-
nak ezen a területén melyet nem egészen értünk. 

Az egyszerűsített fogalma az atomnak az, hogy ők központi magból
mely protonokból és neutronokból áll és ezek körül elektronok forognak
(2.2 ábra). A mag legkönnyebb eleme a hidrogén, csupán egy protonból
áll és a mag körül egyetlen elekron kering. A hélium két protont, két neu-
tront és két elektront tartalmaz. A szén és az oxigén, nélkülözhetetlen az
életben, álltalában hat vagy nyolc ilyen alapvető részből áll. A nehezebb
elemeknek sokkal, de sokkal bonyolultabb a kapcsolatuk.

Ha egy közönséges fehér fényt nézünk esetleg nem is tudjuk, hogy sok-
féle színkeveréket látunk. A fehér fény a televízió vagy a számítógép
képernyőjén tulajdonképpen a vörös, zöld és a kék fény kombinációja,
melyet egy jó nagyítóval könnyen ellenőrizhetünk. Ezzel tudomást szerez
arról, amikor az esőcseppek a napfény hatására a szivárvány különböző
szineire bomlanak. Ez a jelenség sokat mond az univerzum kémiai
összetételének megmagyarázásánál. Egy múló keskeny fénysugár,
valamely csillagról az üveg primán keresztül, a csillagászok különböző
színféleségeket láthatnak, melyeket a csillagok termelnek és sokat tanul-
tak abból amit láttak. Ezt a fényt a csillagokban nagyon aktív atomok ter-
melik, míg az elektronok az atommag körül kevés energiát szabadítanak
ki, az egyik pályáról a másikra ugorva. Minden atom típus más szín
árnyalatot termel. Például, ha néhány speciális típusát látja a kék, lila és
a sötét lila színnek, akkor tudja, hogy ezek a hidrogén atomjai. Az uni-
verzum csillagainak fény tanulmányozásával úgy találtuk, hogy a csillagok,
ugyan olyan anyagokból tevődnek össze, melyek a földön is megtalál-
hatóak, de az arányok nagyon különböznek. Van rengeteg nagy,
mennyiségű elemünk, mint az oxigén, a szilícium és az aluminium, ame-
lyek 82%-at alkotják a föld kéregnek, míg az univerzum 97%-at úgy tűnik
a két legkönnyebb elem alkotja, mint tudjuk, a hidrogén és a hélium.
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Elképzelések az univrzumról
Néhányan úgy vélik, hogy az univerzum mindig is létezett, ebben az

esetben a kérdés az, hogy hogyan keletkezett véletlen. Keresztény, zsidó
és az iszlám tudósok úgy vélik, hogy Isten teremtette a világot. Keleti val-
lások, mint a hinduizmusnak és a buddhizmusnak különböző ötleteik és
javaslataik vannak az ismétlődő ciklusokról az idők során. Évszázadokkal
ezelőtt az univezum természetéről mindenféle spekulációk születtek. Aztán
megjelent több értelmiségi óriás, mint Isaac Newton, akik leírták a grav-
itáció törvényeit és a mozgásókat melyek megmagyarázták a csillagok ker-
ingését. Munkája nagy hatással volt a gondolkodásra az ő idejében. A
tudósok megmutatták, hogy a titokzatos univezum megmagyarázható  és
kiszámítható, mint sok más dolog is. Úgy tűnk, hogy az Istenre kevésbé
van szükség. Mivel mindent  elmagyaráztak, voltak olyan javaslatok, hogy
a fizikusok munkája lehet befejeződött. De nem minden maradt megmag-
yarázott sokáig. A kvantumelmélet és a relativitáselmélet, mindent megvál-
toztatott. Figyelembe vesszük ezeknek az elképzeléseknek a rövid
fejlődését, mert a tudomány működéséhez hasznos betekintést nyújt. 

Komoly baj körülbelül egy évszázaddal ezelőtt kezdődött, nem a csil-
lagok területén, hanem az apró szubmikroszkópikus atomok és energiák
kibocsájtásának a világában. A kvantumelmélet fogalmának nevezett
tanulmányával foglalkozik, melyek néha, őszintén mondva, szinte
kisérteties a mi normál, törhetetlen univerzumunkhoz képest, akit
ösztönösen normálisnak tekintünk. A kvantumelmélet, melyet Max Planck
meghatározott (1858-1947), feltételezte, hogy bizonyos fizikai menny-
iségek, befogadni képesek csak bizonyos meghatározott értékeket, de
nem a köztük lévő értékeket. Továbbá az elektronok  bizonyos tekintetben
úgy viselkedhetnek mint a hullámok vagy mint a részecskék. Néhány ered-
mény előre kiszámítható volt, de csak a statisztikai szinten, ha sok es-
eményt együttesen kellett figyelembe venni. Egyedi elbírálása alapján,
lehetetlen az érvényes előrejelzés. Az egyik legfontosabb fogalom, mely
ezekből a tanulmányokból jött ki Werner Heisenberg határozatlanság elve
volt. Ez az elv azt mondja, hogy nem lehet pontosan tudni a helyzetétét
és a lendületét (sebesség szorozva a tömeggel) a részecskéknek. Mindez
termékeny talaj volt a filozófiai spekulációban, beleértve a fogalmakat,
hogy nincs igazi kvantumvalóság, vagy hogy a kvantumelmélet
kiszámíthatatlansága, a választás szabadságának az alapja. Az óvatos
következtetés az, hogy van még sok ilyen, amit meg kell tanulnunk, a
kvantumelmélet furcsa világáról. Aki azt állitja, hogy teljesen megértette a
kvantumelméletet, nincs igaza, senkinek. Mégis ez a koncepció nagyon
termékeny az egzotikus eszközök fejlődésében, mint például a lézerek és
a szupravezető mágnesek és széles körben használják a fejlődő uni-
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verzum modeljaiban. Az egyik legjobb eredmény az emberi filozófia
világnézetének terjesztése. Ő segitett nekünk megérteni, hogy a valóság
nem csak egyszerű ötletek melyeket értünk; figyelembe kell venni a bi-
zonytalant és a kiszámíthatatlant is. 

Általában egyformán megtévesztő módja annak, amelyben látjuk a dol-
gokat és a relativitás elmélete. Ezt az elméletet Albert Einstein (1879-1955)
fogalmazta meg, korunk egyik legnagyobb géniusza, felfedezései nagyon
hasznosak voltak. Einstein Németországban született és Svájcban tanult,
erősen hitt Istenben, de nem olyan Istenben amelyre biblia vallásos em-
berek gondolnak, a Teremtőre aki részt vesz a személyes életünkben. Ein-
sten számára az Isten a kitartást képviseli, rend és harmónia az
univerzumban. Ezt tükrözi a híres kijelentése is „Isten nem szerencse-
játékos.” Az ő nyilatkozata kifogásolta egyes bizonytalanságokat a kvan-
tum elméletben.

A relativitáselmélet szerint nem tudunk gyorsabban mozogni a fény
sebességétől, a fény sebessége a vákuumban mindig ugyanaz, függet -
lenül a forrás vagy a megfigyelő mozgásától illetve irányától. Azonban a
kép sokkal bonyolultabb lehet. Például számos újabb eredmények arra
utalnak, hogy a fény sebességében lehet némi eltérés, vagy a hozzá
szorosan kötődő faktorokban.12 A relativitáselméletben sok más fizikai
tényezők drámaian megváltozhatnak, de mi álltalában nem vesszük észre,
mert ezek a változások a mi normál területi megfigyelésünkben, nagyon
aprók. Azonban ha majnem a fény sebességével utaznának, észreven-
nénk, hogy az órák lassulnak, a távolságok csökkenek, a tömeg pedig
növekszik. A fény sebessége mellett a tömegnek elméletileg végtelennek
kéne lenni, ami határt szab a sebességre, amellyel bármi utazásra alka-
lmas. A relativitáselmélet szerint, a kosmos eltorzulhat, a tömeg energiává
változhat, az energia pedig tömeggé, ahogy a híres kifejezés mutatja
E=mc2.

Számos megfigyelés alátámassza a relativitás érvényességét. A hatal-
mas testek közelében az időnek lassabban kéne haladni és ez így is van.
A viztorony tetején gyorsabban járnak még a precíz órák is, mint az
alapjánál, mert közelebb állnak a Föld tömegéhez. Ezeket a különbségeket
figyelembe lehet venni a mi csodálatos, globális helymeghatározó rend-
szerünkben, annak érdekében, hogy fokozzák a pontosságát.13 Úgy lát-
szik, a nagy tömegek, mint amilyen a Nap, a fények csavarodnak ahogy a
relativitáselmélet élőrelátta. A repülőgépbe helyezett atomórák használatá-
val, a relativitás aprócska efektusait lehet észlelni, azonban a repülők a
fény sebességének csak egy milliomad részével repülnek.14 Minnél gy-
orsabban utazik az űrben, annál lasabban kell, hogy öregedjen. Ha az uni-
verzumban néhány hétig nagyon gyorsan utazna és amikor visszatérne a
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Földre, rádöbbene, hogy sok év eltelt azóta és a családja, barátai
megöregedtek vagy már meg is haltak.15

Lehetséges, hogy a relativitás cáfolja Newton és az álltala gondosan
kidolgozott égi mechanikai képleteket? Nem, mert új dimenzióval
gazdagítja Newton munkáját és főleg a szélsőséges körülményeknél al-
kalmazzák. Newton koncepciói továbbra is hatással vannak a mi közön-
séges szintű tapasztalatainkra és a Naprendszer mozgására, kivéve egy
kis problémát a Merkur bolygónál, mely jobban magyarázza a relativitást.

A relativitást a jövőben helyettesíthetik más, fejlettebb fogalmakkal;
azonban ő arra szolgál, hogy rengeteg dolgot megmagyarázzon, amit évek
óta jelentősen bizonygatnak. A tény lenyügöző, mely szerint az időt meg
lehet változtatni. Egyes tudósok azt sugalják, hogy az idő nincs is
igazán;az csak valami amit mi elképzelünk. De ez továbbra is hasznos fo-
galom, legalább is a Földünkre nézve és jobb ha időben felkészülünk a
munkára.

Táguló univerzum és nagy durranás
A múlt század elején az amerikai csillagász Vesto Slipher, a galaxisról

érkező fényeket tanylmányozta és megfigyelte az adotokat melyek arra
utaltak, hogy egyes galaxisok hihetetlen, 1000 kilométer másodpercen -
kénti sebességel távolodnak tőlünk. Az egyik módja, amely szerint ki lehet
számítani, hogy milyen gyorsan távolodnak a galaxisok megfigyelhetjük,
hogy hány színű fény spektrum mozdult el az atomjából normális for-
mában. Minnél nagyobb az elmozdulás annál gyorsabban haladnak a
galaxisok. Ez a következtetés az álltalános Doppler hatás alapján alapul,
melyet gyakran észlelünk a mentő autóknál amikor sikoltozó hangon halad
felénk, majd aztán távolodik tőlünk. A sziréna hang magassága drámaian
csökken amikor elhalad mellünk és mennél gyorsabban halad nagyobb a
változás a hang magasságában vagy a hang hullámok frekvenciájában.
Amikor a mentőautó felénk rohan, „a hanghullámok viszonylag sűrítettek”
és a hang magassága is nagyobb; amikor távolodik, akkor „húzott” és a
hang alacsonyabb.

A fényhullámok bizonyos tekintetben úgy viselkednek mint a mentőa -
utók hang hullámai; minnél gyorsabban haladnak a csillagok felénk vagy
tőlünk, annál nagyobb a növekedése vagy csökkenése a frekvenciának,
mint a fényhullámok összenyomodnak vagy széthúzódnak a saját forrá-
sukból. A fény hullámok frekvenciája határozza meg a fény színét. Például,
megállapítottuk, hogy a kék fénynek magasabb (gyorsabb) a frekvenciája
mint a pirosnak. Ennélfogva, ha normális formája a spektrális vonalaknak
piros szinkép felé vannak fordítva (alacsonyabb frekvencia) és ez azt je-
lenti, hogy a csillag távolodik tőlünk, ha a kék színkép felé van fordítva
(magasabb frekvencia) a csillag közeledik felénk. Kiderült, hogy a távoli
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galaxisok jelzik az elmozdulást a vörös fény felé, amit vörös eltolódásnak
nevezünk. Ez úgy értelmezhető, hogy azon távolodnak tőlünk mintegy 50
ezer kilométer másodpercenkénti sebességgel. Ezek a magyarázatok
sokkal bonyolultabbak, mint maga az egyszerű vöröseltolódás. Néhány
nagyon erős bizonyíték nem ért egyet a vöröseltolódással; néhányan a
fénykifáradásról beszélnek a nagy távolságokon;más alternatív mag-
yarázatokat is javasoltak,16 de ma az uralkodó vélemény hajlamos kizárni
az ilyen értelmezést. 

A 20 század, huszas éveiben a híres csillagász Edwin Hubble tanul-
mányozta a galaxisokat az új 100-as távcső segítségével a Mount Wilson-
on, Kaliforniában. Azt állapította meg, hogy ha a galaxis-minnél meszebb
van- annál gyorsabban távozik. Ez az ún. hubble-törvény. Az aktualis
kérdéshez adódott több rendbontás, hogy valójában mi is történik az
űrben. Habl a méréseket annak alapján becsülte fel, hogy mennyire fénye-
sek bizonyos csillagászati szabvány funkciói, mely kicsit hasonlít a gy-
ertyafény távolságának kiszámításához a fénye alapján. Ez a módszer
nem bizonyult pontosnak, mert nem minden csillag ragyog egyformán. A
csillagászok most a csillagok távolságát a fény segítségével mérik, az ún.
cefeida (Cepheid) változócsillagokkal. Ők azt állítják, hogy egyes csillagok
halványabbak és ragyogóbbak lehetnek egy pontosan meghatározott
időszakban. Ezzel a méréssel, hogy mennyire hosszú a változó periódusa
az ilyen csillagnak, ők megtudják, hogy az a csillag rendes körülmények
között mennyire fényes és ekkor kiszámíthatják a galaxis távolságát
amelyben a csillag van. 

Evolúciós tudósok megpróbálták meghatározni a világegyetem pontos
korát, figyelembe véve, hogy kialakulásakor nagyon kicsi volt, kiszámítva,
hogy mennyi időre volt szüksége, hogy a jelenlegi nagyságát elérje. Az
univerzum korát legújabban 10-15 milliárd évre becsülik. A XX század ele-
jén az elképzelést komoly kétségekbe hozták, hogy az univerzum gyorsan
terjed a tradicionális nézőpont szerint. Ha terjed, az azt jelenti, hogy a múlt-
ban kisebb volt és végül egy pontra érkezik ahol elkezd gondolkodni arról
mikor, hogyon és miért is jött létre az univerzum. Ennek mélyreható
következményei vannak. Ez azt jelenti, hogy az univerzum nem mindig
létezett. Ez megint felmeríti a kérdést, hogy a dolgok egyáltalán hogyan
jöhettek létre és vajon egy kiválló elme, mint Isten, képes volt-e elindítani
ezeket a dolgokat; és ha nem, bármi hogyan jöhetett létre. Azonban az
elképzelés, hogy Isten idézi elő a dolgokat a természetben, most nagyon
népszerütlen nézöpont a tudományban. Robert Jastrow csillagász megj-
egyezte, hogy „amikor egy tudós ír Istenről” kollégái azt feltételezik, hogy
kezd öregedni vagy bolondulni.”17 Mégis a javaslat, hogy az univerzum
hirtelen jöbb létre, közelinek tűnik a Bibliai beszámolásban az Istenről, aki
megteremtette a dolgokat. 
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Einstein az ötletet, hogy az univerzumnak volt kezdete, értelmetlennek
és bosszantónak vélte.18 Meglepő, hogy az ő relativitás egyenlete azt sug-
alja, hogy volt kezdete a táguló univerzumnak és erre rámutatott a holland
csillagász Willem de Sitter és az orosz matematikus Alexander Friedman,
aki egy hibát is talált az ő számításaiban. Einstein megpróbállta megoldani
a terjedés problémáját feltételezvén egy ismeretlen új erőt a természetben.
Ő hozzáadta a hipotetikus, kozmológiai konstanshoz a statikus univerzu-
mot, mely tökéletesen megsemmisítette volna a terjedés koncepcióját. De
Hubble adadtai a vöröseltolódásról elég meggyőzőek voltak és Einstein
végül elismerte, hogy ez az ismeretlen  feltételezés volt a legnagyobb hiba
az életében. Paradox módon, a fizikusok ismét visszatérnek Einstein koz-
mológiai, konstans elképzeleseihez, hogy megmagyarázhassák a legújabb
adatokat melyek arra utalnak, hogy az univerzum nem csak bővül, de teszi
is a dolgát  és mindig gyorsabban. Más ötletek mind, hogy az univerzum
mindig újra bővül és aztán összeszűkül az ún. oszcilláló univerzumra és
az elképzelés az univerzum egyensúlyi állapotáról (steady state universe)
amelyben állandóan új anyag keletkezik, elkerülik az univerzum kelet -
kezésének kérdését, de ezek az elképzelések nincsennek széleskörben
elfogadva. 

Ha az univerzumnak volt kezdete, akkor mi is történt abban a jelentős
pillanatban? Nem tudjuk, de van néhány jelentős öttet. Az elfogadott mod-
ell ma az ún. ősrobbanás (Big Bang). A nevét a brit Fred Hoyle-től kapta,
aki a egyik leghangosabb kritikusa volt az elméletnek. Ő vezette be ezt a
gyalázó elnevezést, de ez a drámai és kifejező időpont életre kellt.
Összeségben az elmélet szerint, kb. 12 milliárd évvel ezelőtt az univerzum
összes anyaga egy részecskében volt ami az atommagnál is kisebb. Olyan
kicsi volt, hogy 1032 részecskét kellene egymás mellé helyezni hogy
megkapjuk az 1 miliméter hosszúságot;19 azonban ez a részecske extrém
nehéz és forró, melynek sűrűsége és hőmérséklete majdnem végtelen. Az
univerzum létének első időszakában, ami állitólag 1043-on másodpercig
tartott, létezett egy ún. szingularitás. Abban az időben a körülmények an-
nyira mások voltak, hogy a mai fizikai törvények rájuk nem érvényesek.
Minden részlet erősen spekulatív. Az univerzum ahogy hült, úgy tovább
bővült. Az egy különösen gyors időszaka a bővülésnek az ún. infláció
feltételezi, hogy megtörtént egy rész között 1035-ik részen és egy részen
a 1033-ik részen az első másodpercben. Kvarkok alakultak és ahogy a ter-
jeszkedés folytatódott, protonok és neutronok formálódtak. Az ideig amíg
az univerzum másodperc alatt öreg lett, némely egyszerű atommagok
kezdtek formálodni. A bővülés állitólag folytatódott, csillagok és galaxisok
formálódtak ki amikor az univerzum egymilliárd éves lehetett. A galaxisok
tovább formálódtak, ahogy a csillagok kollaboráltak a nehezebb elemek
úgy formálódtak; újabb csillagok és a naprendszerek kisajátitották ezeket
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a nehezebb elemeket ahogy formálódott az érettebb fajtája az univerzum-
nak. Mi történik az egésznek a végén? Különböző fellételezések vannak.
A jövőben az univerzum lelassulhat és kollaborálhat a hatalmas katas -
ztrofális szétesésben vagy továbbra is bővül, míg végül semmissé, tulaj-
donság nélkülivé vállik. 

Ez a történet valóban igaz-e vagy ez fantázia, amely a tudományos fan-
tázia túladagolásával jött létre? Vajon egyszerűen a nagy számok játékával
van dolgunk, melyeket néhány domináns személyiség forsziroz vagy
közeledünk a kívánt igazsághoz? Az ős robbanásnak szembe kell néznie
a szerencsés körülményekkel, egyesek nevetséges nevekkel szólítják és
ez tényleg megkérdőjelezi a normális fogalmát a valóságunknak? Azonban
ugyan ezt teszi az univerzum is. Néhány híres csillagász, mint Robert
Dzsestrou20, aki azt állítja, hogy agnosztikus; és Hugh Ross,21 aki magát
kereszténynek vallja, az ős robbanást bizonyítékként tekinti, hogy az elején
Isten teremtetle a dolgokat. Ez mellett ők a Bibliát idézik, ahol az Istenről
beszélnek, amint az „égi testet bővíti” bár öt idézetben.22 Vajon Isten ha-
sonló folyamatot használhatott az ősrobbanásnál amikor megteremtette
az univerzumot? Nem tudjuk. Az ember nem fögg az ősrobbanástól mint
bizonyítéktól az Isten iránti hittől. Amint látjuk majd eztán az univerzum
anyaga olyan pontos és sokoldalú konfigurációban van elrendezve, tekin-
tet nélkül az ősrobbanásra úgy tűnik, hogy nélkülözhetetlen tervező –
Isten.

Az angol csillagász Martin Rees, okosan kiemeli, hogy az ősrobbanás
elmélete veszélyben él, több mint harminc éve.23 Egy része azoknak, hogy
fennmaradt egyszerűen csak az hogy a tudósok nem ajánlottak semmi
jobbat és részben, támogatják az ún. lenyügöző adatok, amelyek azonban
megkérdőjelezhetőek. A dolgok melyet állitanak az Ősrobbanás javára
váljon, beleértve: (a) Bizonyitékok, hogy az univerzum tágul. (b) Hidrogén
aránya a hélim iránt, amely közeli ahhoz amit állitólag az ősrobbanástól
vártak. (c) Lenyügöző mikrohullámú háttérsugárzást találtak az egész uni-
verzumban, amelynek hasonló formája van ahhoz amit az ősrobbanástól
várnák. Ebban a sugárzásban kevés eltéréseket találtak melyet egyesek
azzal magyarázzák, hogy felelősek a galaxis kialakulásában.

Az ősrobbanás fogalmának komoly problémái vannak, különösen ha
úgy nézzük, hogy ez a folyamat valamiféle tervező nélkül jelent meg: (a)
Pontosság szükséges ahhoz amit látunk, vajon véletlen történhetett? A
továbbiakban néhány részletet fogunk megvizsgálni. (b) Zavaró probléma
létezik a rejtélyes természeténél fogva a sötét anyagnak, amiképp arra,
hogy egy csomó felfedezést megváltoztasson. (c) Jelentős probléma a biz-
tonságnak az első néhány pillanat az ősrobbanásban mely azs álltalános
elismerés szerint, kizárja a fizika törvényeit, melyeket tudunk. 
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Stephen Hawking kozmológus, különösen arról híres, hogy nagyon
eredményes, miközben lebénult Lou Gehrig,s betegség álltal (ALS), meg-
próbálta megkerülni a szinguláris problémákat és az univerzum kezdetét.
Ő egyesítette a két nagy pillérét a kozmológiának, mégpedig a relatívitás
és a kvantum elméletét és hozzáadta a húr24 elmélet fogalmát, mely a di-
menziókkal foglalkozik melyek kívűl esnek a mi négy normál dimenziónktól
(három térbeli dimenzió és egy időbeli). Ő ez mellé csatolta a matematikai
képzeletbeli idő és képzeletbeli számok fogalmát és arra utal,25 hogy az
univerzumnak  határ nélül a térben és az időben, nincs szüksége kezdetre
sem befejezésre.26 Hawking úgy látszik hajlamos az univerzumra amely
„egyszerűen“ létezett. Azt mondja:“Hol van a helye a Teremtőnek“27 Néze-
tei nincsennek széles körben elfogadva. Hawking néha beszél Istenről, de
álltalában a becslések folyamatában, de nem az elfogadásában. Egyesek
szerint deista lehetne.28 A deista, hisz valamiféle istenben aki elkezdte a
dolgokat sok évvel ezelőtt, de most nem aktív a a természetben. Nemrég
megjelent könyvében The Universe in a Nutshell (A világegyetem dióhéj-
ban) Hawking tiszta mechanikus hozzáférést javasol.29 Több kozmológus
elismeri, hogy nem tudják hogyan kezdődött az ősröbbanás; mások ezt a
relytéjt Isten létezésének bizonyítékaként tekintik. 

Néhány példája az univerzum finom beállításának
Az elmúlt negyed században, a világűr közösségében egy erős és

finom irányzat fejlődött ki.30 Ez az elismerés, hogy sok tények jelzik“éppen
igazi“ fajtáját az univerzumnak, mely megfelelően biztosítja az élet létezé-
sét, legalább is bizomyos területeken, mint amilyen a Föld. Kevesen ta-
gadják a nagyon szokatlan természetét a fizikai paramétereknek, melyek
létezését aligha lehet megmagyarázni mint egyszerű véletlent. 2.1 táblázat
összefoglalja a megállapításokat. Csodálatos véletlennek kellene elkép-
zelni, hogy úgy lássuk, hogy ezek a tényezők, rendkívül pontos összefüg-
gések viszonya melyek egyszerűen véletlen történtek meg. Sokan az
univerzumnak a finom beállításában látják a nyomatékát a nagyon intelli-
gens tervezésnek. Mások, persze nem tudják, hogy mi történik itt és na-
gyon kevesen közülük nem ismerik el, hogy valami rendkívüli szokatlan
történik.

Néhány ilyen szokatlan tényezőt a valószínűsége szerint értik meg leg-
jobban. A valószínűség számításokkal néha visszaélnek, különösen az ér-
telmének a félreértésésvel, de ha helyesen használják nagyon pontos
képet adhatnak a véletlenekről melyeket hozzájuk csatoltak. Nem kell profi
matematikusnak lenni, hogy megértse, ha egy pénz érmét dob, az esélye
egy a kettőhöz, hogy „fejre“ esik, a kockáknál az esély egy a hathoz hogy
eséskor az ötös szám lessz felül. Ha a tasakban van egy sárga klikkere,
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2.1. TÁBLÁZAT FINOMAN HANGOLT VILÁGEGYETEM

Tényező Leírás

Az anyag magasan szervezett, több mint 100 fajta elemből
melyek egymásközött hatnak, alakítva minden dolgot, az
ásványi bolygóktól a magasan összetett szervezetek moleku-
lájáig. ezek elemei az atomnak szubatomi részekből állítód-
tak össze melyeknek pontos tulajdonságuk van. Például, a
proton tömege másmilyen lenne csak egy ezred résszel, nem
lennének se atomok, sem elemek.

szén elem, alapvető fontosságú az élethez, a rezonancia szin-
tje mindig kedvező az ő létrejöttéhez. Ha ez a rezonancia 4%-
kal alacsonyabb lenne vagy az oxigén rezonancia szintje csak
1%-kal magasabb a szén szószerint egyáltalán nem létezne.

A nap hűségesen biztosítja nekünk a szükséges mennyiségű
fényt és melegséget a földi élet számára. Ha a nap csak 5%-
kal közelebb lenne vagy 1%-kal távolabb a földtől, a mi bo-
lygónkon nem lenne élet.

erős erő tartja egyben az atommag részeit. Ha ez az erő 2%-
kal erősebb lenne, nem lenne hidrogénunk és ez szerint sem
nap, sem víz, sem élet. Ha 5%-kal alacsonyabb lenne, csak
hidrogén létezne és semmi más.  

A gyenge nukleáris erő ellenőrzi az atom rádióaktív bomlá-
sának részét. A napban ő ellenőrzi a héliumban a hidrogén
fúzióját. Ha ez az erő csak kicsivel erősebb lenne a hélium
nem alakult volna ki. Ha csak egy kicsit gyengébb lenne, a
napban nem maradna hidrogén.

ez az erő befolyásolja az elektromos töltésű részecskéket,
mint amilyenek az elektronok és így ellenőrzi a kémiaia vál-
tozásokat az atomok között. Ő egy nagyon fontos eleme a fé-
nynek. Ha kis mértékben erősebb lenne a csillagok, ilyen a
mi napunk, piros csillagok lennének és sokkal hidegebbek;
ha kis mértékben gyengébb a csillagok rendkívűl rövid életű,
forró, kék csillagok volnának.

A gravitáció tartsa össze a galaxisokat, a csillagokat és a föl-
dünket. A pontos aránya az erejének és az elektromos mező
ereje kritikusan fontos. Ha egyetlen ilyen erő változna, a leg-
kisebb mennyiségben is, végzetes lenne a csillagokra mint
amilyen a mi napunk is.

Anyag

Szén

Nap

Erős nukleáris erő

Gyenge nukleáris erő

Elektromágneses
erők

Gravitáció
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és 99 kék, az esély csak egy a 100-hoz, hogy a sárga klikkert fogja kihúzni
elsőre, nézés nélkül.

Valószínűség, ami valóban esély, hogy a lehetőség megtörténjen, drá-
maian csökken, ha figyelembe veszi több hihetetlen esemény eggyüttesét.
Ahhoz, hogy matematikailag helyesen kapcsolja a hihetetlen eseménye-
ket, be kell szorozni az egy valószínűtlenséget egy másik valószínűtlen-
séggel, stb.31 Például, az esély egy a hathoz, hogy ötöst kapjon egy kocka
dobásakor, az esély, hogy ötöst kapjon minden második kockán csak egy
a 36-hoz (1/6x1/6), az ötösért minden harmadik kockán az esély egy a
216-hoz (1/6x1/6x1/6); az ötösért minden negyedik kockán egy dobásnál
az esély egy az 1296-hoz (1/6x1/6x1/6x1/6). Más szóval, ha folyamatosan
négy kockát dob, mind a négy ötöst mutat fönt, átlagosan csak egyszer
az 1296 dobásból. Kombinált valószínűségek melyeket találunk az univer-
zumra, elképesztően kevés. Néhény példa következik a lehetetlenségről
a mi univerzumunkban.

Nap. Az élet Nap nélkül lehetetlen, mert a földünk rettenetesen hideg
lenne. Mi a Napot normális dolognak tekintjük és ritkán értékeljük mint „áll-
dást“ mely rajta keresztül fejezi ki melegségét és minket ellátva fénnyel. 

A nap fényereje, a fotoszintézis folyamatán keresztül biztosítja a szük-
séges élelmiszert a növényeknek. A föld körüli pálya úgy néz ki, hogy pon-
tosan a megfelelő helyen van, hogy biztosítja számunkra a hőmérsékletet,
mely a széndioxidon alapul és az élet megköveteli. Ha közelebb vagy tá-
volabb volnánk hamarosan a hőmérséklet elviselhetetlen lenne a Földön.
A vénusz bolygó területi hőmérséklete, amely közelebb áll a Naphoz, a
hőmérséklete kb. 460 C, a Marsé, amely távolabb van a Naptól, mint a
Föld, -23C-os. A becslések szerint ha a Föld csak 5%-kal közelebb vagy
távolabb volna a Naptól, az rajta megsemmisítené az összes életet.32

A Nap a saját energiáját a hidrogén kombinálásával állitsa elő, hogy
helium alakuljon ki (2.2 ábra). A fúziós folyamat során, körülbelül 0,7% tö-
mege a hidrogénnak alakul át energiává.33 Ez ugyanaz a típusu eljárás
mint amely a hidrogénbomba  robbanásakor történik és így a Napunkat
ilyen szabályzott bombának lehet tekinteni. A szöláris fúzió a megfelelő
mennyiségű fényt és hőt biztosít számunkra nagyon hosszú időre és becs-
lések szerint további öt milliárd évig tarthat. A Nap a felszínén nagyon
meleg, de a mi modeljeink annak, hogy mi történik benne azt jelzi, hogy
ott még melegebb van. A felületén számos dramatikus napfoltok és lángok
jelennek meg és a robbanó tevékenységét jelzik. A Nap úgy tűnik a gravi-
tációs erők egyensúlya között mely húzza a hidegebb felületét befelé és a
nyomást amely a Nap gyomrában nukleáris tevékenységből ered. Ezek
az erők, különösen az alapvető állandó értékek, ahogy azt a későbbiekben
látni fogjuk, úgy tűnik, hogy nagyon kritikus szinteken vannak.
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A szén eredete. A szén egy rendkívüli sokoldalú elem, mely a kémiai
„gerincét“ formálja az életnek a Földön; szpecifikus organikus molekulák
melyeket az élő szervezetekben találunk, beleértve a DNS-t, fehérjéket,
szénhidrátokat és zsírokat. Kiderült, hogy a lényeges elemnek létezik je-
lentős véletlen körülménycsavarodása a létezése mellett. Amikor a koz-
mológusok először tanulmányozták az elemek fúziós formálódását a
csillagokban megjegyezték, hogy ezek a reakciók csak a legkisebb meny-
nyiségű széndarabokat favorizálják, de a szén a negyedik leggyakoribb
elem az univerzumban! A brit tudós Fred Hoyle feltételezte, hogy a szén-
nek kell, hogy legyen különös szintű energia rezonanciája, mely megköny-
nyiti a formálódását, helium és berillium atommag kombinálásával. A
rezonancia különböző tényezők faktorának a rétegeződése (energiaszin-
tek és hatáspontok) amely lehetővé teszi a dolgok megtörténését. Ez egy
kicsit olyan mint egy igazi botlendület az eldobott labdára a beseball já-
téknál. Így a megfelelő szintje a rezonanciának segíti az új atomok kiala-
kulását. A rezonancia nagyban erősíti az esélyt, hogy a berillium mag, mely
két hélium atommagot formál , kombinálódik más hélium magokkal annak
érdekében, hogy szénatomot alakíthasson ki (2.2 ábra). E rezonancia nél-
kül a hélium és a berillium egyszerűen folytatná létezésüket és normális
viselkedésüket mintha semmi sem történt volna. Amikor Hoyle munkatár-
sai a kaliforniai Technológiai intézetben (Californiai Institute of Technology)
megkeresték a szén rezonanciájának szintjét, mely éppen az amit Hoyle
előrelátott. Egy közülük Willie Fowler, később Nóbel – díjat kapott a tudo-
mányaira azon a területen. A következő elem ebben a feltételezett szinté-
zis sorrendjében az oxigén lenne amely egy héliummag szénmag
hozzáadásához formálódhat ki (2.2 ábra). Kiderül, hogy a szén rezonancia
szintje alul van annak amely termelődik, így kevés szén megmarad. John
Baroff a Sasexi Csillagászati központ ezt majdnem csodálatosnak hívja”.34

Kivan számítva, hogy abban az esetben ha a szén rezonancia szintje 4
%-kal alacsonyabb vagy az oxigén rezonancia szintje 1%-al magasabb, a
szén szó szerint nem is létezne.35 Egyesek szerint, úgy tűnik, hogy Isten
különösen szerette a szén atomokat!

Hoyle jelentős előrejelzése és a kísérleti bizonyíték, hogy ez pontosan
egy legjelentősebb esemény az űrben melyet egyesek szerint „nem lehet
eléggé hangsúlyozni“.36 Az ilyen események azt szemléltetik, hogy a tu-
domány előrejelzi a dolgokat. Ez a a tudomány legjobb belátása és a tu-
dósok igyekeznek biztosítani, hogy az ilyen események- et ne láthassák
előre. Magát Hoylet is , aki elutasítja Istent  és a bibliai vallást,37 kicsit meg-
döbbentették az események. Kijelentette, hogy a „józanész értelmezése
a tényeknek arra utalnak, hogy egy szuper inteligens eljátszott a fizikával
mint a hémiával és biológiával és érdemes megemlíteni, hogy a termé-
szetben nincsennek vak erők. A számokat melyeket a tényezők ből szá-
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mítanak ki annyira meghökkentők, hogy ez a következtetés majdnem vi-
tathatatlan.“38 Kozmológusok, mint amilyen John Gribbin és Martin Reese,
akik, mint Hoyle is az univerzum létrejöttét nem tekintik Isten teremtése-
ként, szintén lenyügözték , állitva azt, hogy „nincs jobb bizonyíték az állitás
alátámasztásásban, hogy az univerzum a javunkra van tervezve-az em-
berre van szabva.“39 Volt amikor azt gondolták, hogy a szén csillagá for-
málódott, mint ahogy sok kozmológusok hiszik vagy valamely más
eljárással, nehéz elkerülni a javaslatot, hogy különös faktorok összekap-
csolódnak az ő kulcsfontosságú szerepében az élő szervezetekben.

Az erős nukleáris erő. A fizikában négy alapvető erőről tudunk. Az ál-
landó alapvető erejük jelentősen megegyeznek a saját funkcióikkal. Az
erős nukleáris erő a legerősebb, mely összeköti a kvarkokat a protonokban
és neutronokban és őket az atom magjában. Szerencsére ezek az erők
nagyon kis távolságokon hatnak az atom magjában, különösen ha az uni-
verzum egy alaktalan tömeg volna, melyet erős nukleáris erő tart össze
és nem volnának különálló atomok, csillagok vagy galaxisok. Úgy tűnik,
hogy a nukleáris erőnek szűk határok között kell lennie, hogy megfelelően
működhessen. Ha 2%-kal erősebb volna, nem lenne hidrogénunk40 és hid-
rogén nélkül nem volna Nap a hőhöz, víz,  ami nélkülözhetetelen az élet-
hez; és semmilyen élő szervezetek, amelyek szerves vegyületének
rengeteg hidrogénja van. Ha a nukleáris erő csak 5%-kal gyengébb volna,
az univerzumban csak hidrogén volna41 és minden dolog egyszerű és na-
gyon unalmas lenne!

Gyenge nukleáris erő. Ez az erő több ezerszer gyengébb, mint az
erős nukleáris erő. Ő az atommag egyes részecskéire hat és egyes ato-
mok formájának rádioaktiv széthullását ellenőrzik.  A gyenge nukleáris erő
segíti a hidrogén égésének ellenőrzését a Napon, mely hosszú ideig tart-
hat ahelyett, hogy felrobbanjon mint egy bomba. Ha egy kicsit erősebb
volna, a hélium, a Nap fúziójának terméke, nem formálódna, de ha kicsit
gyengébb volna, a Napban nem maradna hidrogén.42

Elektromágneses erők. Ez az erő az atommagon kívűl hat és az elekt-
romos részecskékkel kölcsönösen hatnak egymásra. Ő nagyon összekap-
csolódik az elvekkel melyek a kémiai változásokat írányitsák. Úgy
működik, hogy az elektronokat vezeti míg azok az atommag körül kerin-
genek és amikor ezek az atomok pályát változtatnak, ők energiájuk egy
részét felszabadítsák, látható fény formájában. Eza z erő nagyon belea-
vatkozik a fényben melyet a Naptól kapunk. Ha egy kicsit erősebb volna,
a csillagok mint amilyen a Napunk is, vörös csillagok volnának és túl hide-
gek ahhoz, hogy nekünk a szükséges hőt adják. Ha egy kicsit gyengébb
volna, a csillagok rendkívűl rövid életű nagy kék csillagok volnának,43 és
sok hő lenne de csak rövid ideig.
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A gravitáció. Ezzel szemben, a másik három említett hatalom gravitá-
ciója rendkívül gyenge. Az erős nukleáris erő megdöbbentően 1039-szer
erősebb a gravitációtól. Azonban az erős nukleáris erővel ellentétben, mely
csak az atommagban hat, a gravitáció rendkivül szerteágazó, kinyílvánitva
saját vonzó erejét még a galaxisok között is. A gravitáció összetartsa a ga-
laxisokat, a csillagokat a pályájukon vezeti és összetartsa a csillagok anya-
gát. Ő egy végső fontos erő, melyet nagyon precíz erőkre kell beállítani,
hogy nekünk kiegyensúlyozott univerzumot adjon. 

A fizikusok megpróbálták megállapítani a kapcsolatot a négy alapvető
erő között és eddig még nem erősítették meg a gravitáció okozati össze-
függését a többi erővel. Ebben a négy erőben találjuk, hogy a megfelelő
szinten van, mindeggyik a funkciójuk sajátos szerepében, melyet végez a
hatalmak kapcsolatának funkciójához. 

Az egyik megfigyelt kényes egyensúly a pontos kapcsolat ami létezik a
gravitáció és az elektromágnesség között. A fizikus Paul Davies megje-
gyezte:“A számítások azt mutatják, hogy az erőben lévő változások, bár-
mely ereje csak egy a 1040-ik része katasztrófát okozna a csillagoknak,
mint amilyen a Nap.“44 Ilyen körülmények között a mi jó Napunk nem me-
legítene minket. Egy a 1040-en olyan kicsi rész melyet nehéz elképzelni is.
Talán ebben segít egy hipotétikus példa. Tegyük fel, hogy van egy csomó
gyufaszállja, hatalmas kör alakú, nagyobb a Föld átmérőjétől, nem millió,
hanem milliószor millió alkalommal, akkora mely alig fér el a Föld és a Nap
között. Vegyük úgy, hogy  csak egy gyufaszálnak van feje, a többinek
nincs- a gyufaszálak fej nélkül, maga pedig nagyon fázik és egy gyufa-
szálra van szüksége, hogy tüzet gyújthasson. A maga esélye, hogy abból
a halomból kihúzza a gyufaszálat fejjel, első kisérletből, az esélye keve-
sebb mint 1040-en. Nagyobb az esélye, hogy megtalálja a megfelelő gyu-
faszálat mint, hogy a gravitációnak igazi értéke legyen.

Mennyire megbízhatóak ezek a számok? A fizikusok néha még kisebb
valószínűséggel beszélnek az univerzum más viszonyairól, mint például
amilyenek az egy a 1050-en vagy 10100-on. Néhány évvel ezelőtt az ilyen
adatok segítettek létrehozni a koncepciót, hogy az univerzum valóban fi-
noman hangolt és ezek a számok ma már álltalánosan elfogadottak. De
észben kell tartani, hogy ezek a levonások nagyon bonyolult információkon
és értelmezéseken alapulnak és a következtetéseket néha megtámadják.
A legkisebb változások ezekben az erőkben vagy a hozzájuk kapcsolódó
tényezőkben, mélyen megváltoztathatják a következtetéseket. Másrészt,
annyi pontos kapcsolattal van munkánk, hogy nem nehéz arra következ-
tetni, hogy létezik jelentősen finom beállítottság az univerzumunkban. Ho-
gyan lehetne a fennt említett négy erőből kiválasztani a nagyon is valós
értéket a hihetetlen határok között a 1039-ik szer van a leggyengébbtől a
legerősebbik; és aztán megfelelő funkcióju mezejük van amelyekben egy-
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szerűen, véletlen működnek, ami nagyon helyes világegyetemet eredmé-
nyez, ami úgy tűnik nagyon jó be van állitva, hogy támogassa az életet?

A szubatomi részecskék tömege. Már említettük, hogy az atomban
a protonnak nagyobb a tömege mint az elektronnak; a neutron jelentékte-
lenül nehezebb a protontól. A pontossága az ismeretlen különbségnek fon-
tos.  Stiven Hawking rámutat, hogy „az a különbség nem körülbelül azonos
az elektron kétszeres tömegével, nem adna körülbelül pár száz stabil nuk-
lidot (elemek és azok izotópjai) amelyek az elemeket alkotják a kémiai és
biológiai alapján.“45 Más szóval, csak egy kis jelentéktelen változás a pro-
tonok vagy neutronok tömegében és nem lennének kémiai elemek, ve-
gyészek, semmilyen nagyobb dolgok mint amilyenek a bolygók, napok és
galaxisok. A proton tömege nem változhat még egy ezred részre sem.46

Háromdimenziós tér. Mi sok mindent önmagukban normálisnak tekin-
tünk. Egyik közülük a dimenzió számja amely a térnek van; de miért
három? Nem tudunk elképzelni semmilyen dimenzót mint egy pontot; egy
dimenzió adja a vonalat, kettő a felszínt és három a szilárd testet. Az időt
negyedik demenziónak nevezzük, de ez nem a tér dimenziója. A húr el-
mélet akár 11 dimenziót feltételez, de sokan közülük a láthatatlanságban
csavarodnak és/vagy jelentéktelenségbe. A húrelmélet nem teljesen egy-
séges és lényegében hiányoznak a közvetlen megerősítések.47 Ismét,

51

ábra 2.3. Kétdimenziós macska. figyelje meg, hogy az emésztőrendszer felső része tel-
jesen elvállik a test alsó részétől és a szerencsétlen állat a két dimenzióban nem bir egyben
maradni.

naukaob_madjarski_amazon_Layout 1  12/23/2018  6:45 PM  Page 51



miért van a térnek három dimenziója? Az univerzum kezdeti konfiguráció-
jában, miért nem fejeztük be kettő vagy négy vagy sokkal többel? Kétdi-
menziós univerzum nagyon bizar lenne. Kétdimenziós macska szét -
hasadna (2.3 ábra) de a kétdimenziós tyúk sem maradna egyben, de hogy
adna kétdimenziós tojás kétdimenziós rendkívül lapos rántottát. Az inteli-
gens élet bármilyen fokú komplexitással nem birna létezni két dimenzió-
ban; neki háromdimenziós univerzum szükséges. Kiderült, hogy a négy
dimenzió (nem számítva az időt) szintén katasztrofális. A gravitációs erő
tartja a Földet a pályáján a Nap körül, ahelyett, hogy egyenesen indulna
az űrben mint várható lett volna. A négydimenziós univerzumban „a bolygó
keringése amely lassitott – jelentéktelenül is – gyorsabban rohanna a Nap
felé mint, hogy elmozdulna egy kicsit kisebb pályára,... és fordítva, a ke-
ringő bolygó kicsit felgyorsítva, gyorsan spirálisan indulna kifelé a sötét-
ben“.48 Ezt a viszonyt már rég megfigyelték; William Paley kihangsúlyozta
ezt a különleges Isten tervezésének bizonyítékát még két évszázaddal ez-
előtt. Kiderült, hogy ha az atom szintjén, négydimenziós univerzumban,
ugyanaz a problémánk volna, mert nem volna stabil pályánk a mag körül
az elektronoknak és „nem lehetne atomjaink melyeket ismerünk.“49

Honnan a természet törvényei? A legtöbb tudós mély tiszteletet érez
a természet törvényei iránt. Ezek a törvények teszik lehetővé a tudományt,
étrhetővé és rendkívűl érdekessé. Például a gravitációs és elektromágne-
ses erők az úgynevezett fordított négyzet törvényének engedelmesked-
nek. Ők négyzetesen hullanak a távolsággal az erő forrásától. Ha a
távolságot megduplázza, az erejük csak negyede az erőnek amilyen volt
az eredeti távolságon, ami megmagyarázza, hogy miért a gyertya fénye
olyan gyorsan homályosodik amikor távolodik tőle. És sok más törvények
követik a nagyon pontos és bonyolult matematikai összefüggéseket. Ho-
gyan lehetett ilyen pontossághoz jutni? Honnan a természet törvényei,
amely gyakran képviseli a jellemző értékeket és a bonyolult kapcsolatokat?
A naturalista kontextusban, amelyben nincs Isten, muszály feltételeznünk
sok pontos véletlenszerű eseményeket  és körülményeket.

Lehetne arra utalni, hogy ezek a törvények egyszerűen kifakadtak a
szükségesség létezéséből, de ez egy nagysazabású spekuláció. Miért
nem léteznek csak nem organizált alaktalan tömegek az univerzumban?
Ez az ami várható a véletlen tevékenységből, de ez nem az, amit találunk.
Ehelyett mindenféle kvarkokat és más szubatomi részecskéket találunk,
amelyek reakcióba lépnek egymással, formálva több mint száz szervezett
fajta elemet melyek reagálhatnak egymással nagyon fontos módon. Ezek
a kölcsönhatások néha energiát bocsátanak „ mint a Nap esetében“ vagy
eredményezhetnek mindenfe létfontosságú kémiai változásokat, nélkülöz-
hetetleneket az élethez, mint a hormonok, termelését. Ezek a bonyolult
atomok  a víz molekuláktól kisebb dolgokat formálnak, de nagyobbakat is
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mint amilyen a Nap, a galaxisok és maga az egész univerzum. Az anyag
szervezése nagyon bonyolult, összehangolt és nagyon sokoldalú.

Hogyan birt a szervezett univerzum a semmiből létrejönni és egysze-
rűen, véletlen törvényei lenni, szükségesek annak létezéséhez? Az egész
úgy néz ki ellentétes hajlama a szervezetlenségnek, amelyet a természet-
ben látunk. Az aktív dolgok hajlamosak összekeveredni, hogy ne váljanak
szervezettebbé. Amikor az eső a porra esik, vagy a tornádó elviszi a ház-
tetőt, a dolgok kívánják, hogy minnél jobban ”összekeveredjenek.“ Ők nem
kivánják, hogy szerveződjenek mint a robbanás a nyomdában kivánja,
semmi többet, hogy szótárt készítsenek. Ezek a példák illusztrálnak egyes
következményeket, más törvények termodinamikáját, amely hangsú-
lyozza, hogy a változások a természetben szervezetlenséget kivánnak a
dolgok keveredésében és minnél több idő múllik, több dolgok vállnak ka-
otikussá. Ezt a szervezetlenséget entrópiának nevezzük. Minnél több dol-
gok keverednek , nagyobb az entrópia és fodítva, minnél szervezettebbek
kisebb az entrópia. Én gyakran észreveszem az entrópia növekedését az
asztalomon, mint a könyvek, cikkek, e-mail, CD-k és faxok egyre jobban
érkeznek és egymással keverednek. A termodinamika másik törvénye sze-
rint az univerzum a maximális entrópia és szervezetlenség felé irányul és
ez azt jelzi, hogy ő szervezettebb volt az elején mint amilyen, most. Akár
hiszik, hogy az univerzum ősrobbanással kezdődött vagy más modellben,
a termodinamika második törvénye rámutat, hogy az univerzumnak van
kezdete és szervezője. Ha ő „örökké“ létezne elvárnánk, hogy eddig na-
gyon szervezetlen legyen, de ő még mindig nagyon szervezett, ami arra
utal, hogy viszonylag új keletű jelenség.

Valószínűsége az univerzum szervezettségének egyszerűen véletlen
történhetett, felbecsült és kiderült, hogy ő messze kisebb, mint minden
más normálisnak értelmezett valószínű lehetőségek. Roger Penrose az
Oxfordi Egyetem fizikusa – matematikusa, a valószínűség számítás szem-
pontjából azt mondta: “Amekkora volt az átmérője a kozmosznak a kezdeti
szakaszban...melyet múszály volt a Teremtőnek terveznie, hogy biztositja
az univerzum kompatibilitását a termodinamika más törvényeivel és azzal
amit most látunk? A Teremtő célja biztos lehetett: pontos a precizitásig egy-
től 1010-ig“(123).50 Ez hihetetlen kicsi valószínűség. Ezek a számok arra utal-
nak, hogy a teremtő nélkül, a szervezett univerzum amink van egy
lehetőséget képvisel, a számmal szemben, melyben az egyest 10123 nulla
követi.51 Ahhoz, hogy megpróbálja leírni ezt a számot nullát téve minden
atomra az ismert univerzumban, atom nélkül maradna sokkal előbb mint
ha leírnánk a nullákat. Az univerzumnak csak 1078-on atomja van. Az ilyen
lehetetlenségek mindenkit arra kellene, hogy ösztönözzön, hogy más al-
ternatívát keressen és nem csupa véletlent, az univerzum létrehozására.
Sok tudós felismeri ezeket a lehetetlenségeket, de nem adtak semmilyen
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reális alternatívát melyek beillenének a materialista értelmezések korlát-
jaiba, amelyek kizárják Isten létezését.

Válaszok a finoman beállitott bizonyítékokra
Kevesen tagadják a szokatlan adatok természetét az univerzum finom

beállításáról, bár néhányan minimalizálják. A szokatlan jellemzők listája
sokkal hoszabb, mint néhény fenti példa. Hugh Ross felsorol majdnem
hetvennégy, valamint számos egyébb szükséges paramétereket az élet
létezéséhez.52 Az olvasó kikérheti e tárgyban több irodalomból, amely az
elműlt évtizedekben terjedelmessé vállt.53 Vajon a finom beállitás azt je-
lenti, hogy van Isten aki az Univerzum inteligens Termtője? Nem szükség-
képpen, egyes tekintélyesek szerint ezen a téren, az ő szervezetük
nyilvánvalóan lenyügöző. A válaszok ezekre az adatokra változatosak és
tanulságosak. Megtárgyaljuk azokat a fontos, a három alcím alatt.

Az antropikus kozmológiai elv. Akár sok órát tölthet a tudományos
irodalom olvasásával, megpróbálva megérteni, hogy mi az antropikus elv
(antropikus kozmológiai elv), de ne számítson véglelges válaszra. A filo-
zófus John Leslie így álltalánosítja: „Minden értelmes élőlények, melyek
léteznek megtalálhatók csak ott ahol az inteligens élet lehetséges“.54 Ez a
megállapodás magától értődő és alig válaszol a kérdésre, hogy hogyan
lehet az univerzum finoman beálitott. A két szakember ebben a témában
John Barow és Frank Tipler, az antropikus elvről beszélve arra utalnak,
hogy „a csillagászok úgy tünik szeretnek hagyni némi rugalmasságot a
saját tervezésében, talán reménykedve, hogy a jelentése ezzel könnyeb-
ben előfordulhat a jövőben.“55 Ez a koncepció rosszul van meghatározva,
különböző szerzők különböző módon magyarázzák, de a koncepció fő ter-
vezője, Brandon Carter56, sajnálja, hogy az „antropikus“ szót használva,
mély emberi lényre utal, a saját elnevezésében.57 Az antropikus elv néha
összekeveredik az „antropikus egyenlegekkel“ és „antropikus véletlenek-
kel“ különösen melyek érvényesek a finoman hangolt univerzum adataira.

Az antropikus elv, ahogy álltalában értendő legalább négy formája van:
gyenge, erős, részvételi és a végső. Bár ezt a négy formát nehéz defini-
állni, álltalában a gyenge formája összpontosít a tényre, hogy a megfigye-
lőknek múszály a feltételeket biztosítani az élethez. Az erős forma
hangsúlyozza, hogy az univerzumnak biztos voltak megfelelő feltételei,
hogy bizonyos szinten az élet kialakuljon. A részvételi forma néhány ötletet
kivon a kvantumelméletből és egy sajátos feltételezést javasol, hogy a
megfigyelők részvétele egy hajtóerő az univerzumban. A finális antropikus
elv a jövőbe úgy tekint, feltételezve, hogy az információ feldolgozás haté-
konnyá teszi az univerzumot addig a pontig, amelyben még a mi fényünk
is meglessz őrizve, ezálltal egyfajta halhatatlanságot elérve.
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Az antropikus elvet néha használják, hogy kihangsúlyozza a mi külön-
legesen kiváltságos helyzetünket az univerzumban. Az univerzum élet nél-
kül nem lenne megfigyelhető, innen a halyzetünk szokatlan és a dolgokat
egy kiválasztott, bár korlátozott szempontból nézzük. Ilyen mértékben
kissé érvényes ez az elv, de a mi szokatlan megfigyelői kiváltságunk je-
lentheti a különleges Isten tervezését ami egyáltalán nem megszokott ér-
telmezése ennek az elvnek. Néha az univerzum finomhangoltságának
kérdésére reagál, rámutatva arra, hogy ha a dolgok nem ilyenek lennének,
mi nem lennénk itt.58 Az ilyen fajta válaszokat úgy nevezik, hogy „ebből
nem következik“; a válasz nem kapcsolódik a kérdéshez. Ez hasonlít a vá-
laszra amelyet kapnánk ha sivatagban lennénk és megkérdeznénk, hogy
honnan érkezik a víz az oázisban, a válasz pedig, ha ez a víz nem lenne
itt-nem nőnének fák. Bár a szakirodalom az antropikus kozmológiai elvről
kiterjedt,59 érthető, hogy ez ellentmondásos fogalom. Némely tudósok és
filozófusok őtet vagy az ő különböző aspektusait csorbítóan megkommen-
tározták mint; „bármilyen fizikai jelenség nélkül,“60 “fejtetőre fordította az
eredeti érvet“61,”egyáltalán nem nyújt magyarózatot”62, és „az antropikus
elvek csak a megzavarást szolgálják.”63 Egyértelmű, hogy az antropikus
elv nem objektiv tudomány.

Magyarázatok több univerzumokról. Léteznek más univerzumok,
melyekről mi nem tudunk? Lehetnek másfajta univerzumok és sokan kö-
zülük? Ez mind lehetséges és használva a puszta erő számokat sugalhat-
nánk, hogy létezik végtelen számú univerzum és mi univerzumunknak
egyszerűen véletlen van minden megfelelő tulajdonsága amelyek szüksé-
gesek az élethez. Ez a gondolat komoly figyelmet keltett, mint felelet a fi-
noman hangolt világegyetemre amelyben vagyunk. Mi egyszerűen a sok
közül az igazi univerzumban vagyunk. Ez érdektelen gondolkodás melyből
hiányzik a megerősítés. Ezzel a fajta érveléssel megmagyarázhat szinte
mindent, amit akar és ezért innen lényegében használhatatlan. Bármit is
talál, csupán azt mondja, hogy az egyszerűen történt az egyik a több mil-
liárdos univerzumban. Az igazi kérdés, hogy hol vannak a többi univerzu-
mok? Hol vannak a tudományos bizonyítékok arra, hogy létezünk? Úgy
tűnik, hogy nincs egysem. A vezető kozmológusok mint Martin Riz és Step-
hen Hawking néha elővigyázatossággal egyettértenek a gondolattal a több
univerzumról. Némelyek összekapcsolják ezt a elképzelést az erős antro-
pista elvek értelmezésével, míg mások ezzel nem értenek egyet. Ez nem
olyan terület, ahol megtalálható bármilyen megállapodás. Az ötlet a sok
univerzumról a sok gondolkodás táptalaja, a létünkről, életről és az uni-
verzumról. Nem nehéz belemerűlni az ilyen fantáziákban, különösen akkor
ha összekeverhetik velük a különböző bizonyítatlan valóságot, hogy min-
den valószínűbbnek látszon.64 Mark Twain humorista megjegyezte:”Van
valami lenyügöző a tudományban. Nagyon jó jövedelem nyerhető melyek-
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ben tény, hogy jelentéktelen a beruházás.“65 Lehet, hogy nem sokat téve-
dett. Létezik figyelmet érdemelt eleme az aforizmus körültekintésének,
hogy „a kozmológusok gyakran hibáznak de csak ritkán gyanakodnak.“

Vannak fogalmak más univerzumokról, vagy más helyekről az univer-
zumunkban, ahol az élet nem alapul a szénen, ahogy az élet a Földön,
hanem a szilárd hidrogénen vagy a folyékony kénen. A sziliciu és bór ele-
mek kedvelt jelöltek más életformák alapjához, melyek nem szénen alap-
szanak. Vannak javaslatok, gogy az életnek nem muszály az atomokon
alapulni, hanem a nukleáris erő, vagy gravitáción. Az élet bir létezni a ci-
vilizáció szeme előtt található neutron csillagokban. Talán valahol léteznek
univerzumok, melynek a természete számunkra érthetetlen vagy a mi Nap-
rendszerünk ekvivalens egy atomhoz a sokkal nagyobb dolgok rendsze-
rében. A filozófus John Leslie megjegyezte: “Ezek olyan spekulációk, hogy
egy hipotézist készít a valóban létező Istenről.“66

Azt lehet állitani, hogy mindig van lehetőség, hogy valahol messze van
mindenféle más univerzumok és ajálnak mindenféle zseniális feltételezé-
seket, de ez nem tudomány hanem csak képzelet. A végtelen számú uni-
verzum nézetében, Hugh Ross kozmológus lényegesen megjegyezte;
Ezek a javaslatok nyilvánvaló visszaélések elmélete a valószínűségnek.
Ő az előnyeit feltételezi a minta végtelen méretének minden bizonyíték
nélkül, hogy a nagyság mintája meghaladja az egyet.“67 Az egyetlen minta
amit tudunk az a mi saját univerzumunk és nem úgy néz ki, hogy létezik
több is. Múszáj feltételeznünk hatalmas számú univerzumokat, hogy meg-
próbálja csökkenteni azokat a számos figyelemre méltó valószínűtlensé-
geit a finoman hangolt univerzumnak, amelyben élünk. Az ilyen javaslat
súlyosan sérti a tudományos elvet az ún. Ockham borotvát. Ez az elv meg-
próbálja elnyomni az üres spekulációt kérelemmel, hogy a magyarázatot
ne szaporítsák szükségtelen mértéken túl. A feltételezése a sok univer-
zumnak , öncélú spekuláció, de nem figyelmes érvelésen alapuló ismert
tényezők. 

A finoman hangolt univerzum rámutat a tervezésre. Nem lehet pontos
minden bizonyíték a finoman hangolt univerzumról és várható, hogy né-
hány magyarázatunk idővel megváltoztatja őket. Azonban számos példa
és hihetetlen pontosság közül sokan rendkívűl nehéznek nézik mind ezt,
egyszerűen a jó szerencsés példák sorozatának. Továbbá ezek az értékek
álltalában szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Leslie jogosan mondja:
„Egy kis változás és a kozmosz szétesik a másodperc egy ezred része
alatt vagy olyan gyorsan szétesik, hogy hamarosan gáz lessz, túl ritka
ahhoz, hogy a gravitáció összekötné.“68 Észben kell tartanunk, mint azt
már példákkal illusztráltuk , a kockák dobásánál, hogy a helyes matema-
tikai kifejezés a kombinációnál több valószínűség kapható ezek értékek
szorzásával. Ez teszi a teljes valószínűséget a sokkal kisebb univerzum
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finom beállításához, mint bármelyik választott valószínűségek magától ér-
tődően.

Történhetett mindez véletlen? Hány ilyen finoman hangolt értékeket
tuduk valahogy megmagyarázni és továbbra bízni a saját objektivitásá-
ban? Nincs határa annak amit elfogadunk. Például, feltételezhető, hogy
az univerzum részecskéi egyszerűen, véletlen keletkeztek tíz másodpercel
és egyszerűen megtörtént, hogy konfigurációkat termeltek, melyeket meg-
figyelünk a természetben. Azonban, a racionális és a vágy hogy tényleg
megtaláljuk az igazságot ajálják, hogy ésszerű alternatívát keressünk. A
valóság, amit magunk körül látunk nem olyan szeszélyes. A bizonyítékaink,
már túlnyomórészt megerősítették valamiféle tervet(tervezés)a finoman
hangolt univerzumra.

Több vezető csillagászok, mint Robert Dzsestrou alapítója a NASA –
nak Goddard intézete a kozmikus tanulmányokra és Owen Gingerich a
Smithsonian Asztrofizikai Obszervatórium Harvardon, hajlamosak értel-
mezni a tervet. A csillagász George Greenstein  azt mondja: „Ahogy meg-
vizsgáljuk az összes bizonyítékokat, folyamatosan felveti a gondolatokat,
hogy bizonyára volt némi természetfeletti akció vagy inkább hamarább
mondanánk, valamilyen forma a mi szolgálatunkra. “Vajon létezik-e hogy
hirtelen akarat nélkül, belebotlottunk a Magasságos lény, a létezésének
tudományos bizonyítékában. Vajon Isten az aki átvette ilyen gondviselés-
sel, hogy kozmoszt alakítson a javunkra“?69 Része az ösztönzésnek
ezekre a következtetésekre a hitből származnak, hogy a jóságos Teremtő
felfedezte önmagát a szentírásban az ún. Bibliában. Ez felemeli a vallás
jogarát és egyes tudósoknak kényelmetlen, hogy keverje a tudományt és
a vallást, függetlenül a majdnem bizonyítékok árvizére a Teremtő javára.
Azonban ha meg akarjuk találni az igazságot, akkor lehet, hogy el kell dob-
nunk az előítéleteket, hogy elérhessük a nyitott agy adatait és követjük a
bizonyítékokat akár hová vezetnek.

Záró megjegyzések
Habár az univerzum hatalmas, azt találjuk, hogy parányi szubatomi ré-

szecskékbő áll. Mind ezek a részek össze vannak kötve törvényekkel és
egyébb különböző tényezőkkel amelyek lehetővé teszik az univerzum lé-
tezését, amely támogatni tudja az életet. A pontosság amit látunk erősen
rámutat arra, hogy létezik az univerzum Tervezője (2.1 táblázat). Néhány
tudós elfogadja ezt a következtetést, de mások nem.

Néhányan megpróbálták átírni a létezését a precíz faktoroknak, vala-
milyen ködös típusú antropikus elvnek, mások a képzeletbeli univerzum
sokaságának. De hány precíz, finom beállítottságú  esetet meg kell találni
az embernek, hogy elismerje, valóban szüksége van a magyarázatra? Ha
el akarjuk kerülni azt a következtetést, hogy van egy tervező, igénybe ve-
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heti a fennt megadott alternatívákat. Ezek azonban elhúzzák a figyelmét
a majdnem tudományos adatok árvizétől, mely rámutat arra, hogy biztos
valamilyen intelligencia finoman beállitotta az univerzum anyagát és erejét
úgy, hogy alkalmas legyen az életre. Minden ilyen tervező nyilvánvalóan
meghaladná az univerzumot melyet létrehozott.
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A mikróbák
A hölgynek hamarosan szülni kellett és sírt. Az Első klinikára küldték,

de ő oda nem akart menni. Második klinikára szeretett volna menni. El-
mondta Dr. Ignaz Semmelweis-nek, hogy az anyák nagyobb valószínü-
séggel halnak meg az Első klinikán, mint a Másodikon. Ez nagyon feldúlta
Semmelweist, a fiatal ügyeletes orvost az Első klinikán. Igaza van-e a
hölgynek? Úgy döntött, hogy kivizsgálja. A számok megdöbbentőek. A kór-
házi feljegyzéseket nézve, azt találta, hogy öt éven keresztül az Első kli-
nikán közel 2000 nő halt meg, a Másodikon 700-tól kevesebben.2 Ez
Ausztriában a Bécsi általános Kórházban volt, másfél évszázaddal ezelőtt,
amikor a szörnyű gyermekágyi láz járvány nem ritka esemény volt. Túl
gyakran, körülbelül négy nappal a szülés után, az új anyukák belázasodtak
és majdnem mindig hét napon belül meghaltak. Úgy gondolták, hogy ezt
a betegséget valamilyen káros gőzök a levegőben okozzák, vagy az anya-
tejben vannak gondok, néha ellenőrző intézkedésként friss levegőt hasz-
náltak. Semmi sem adott magyarázatot arra, hogy miért az Első klinikán
majdnem háromszor több anya hal meg mint a Masodikon. 

Az első klinikát orvosok vezették, akik képzési és kutatási részeként, a
halott emberi szerveket tanulmányozták. A Másodikat szülésznők irányí-
tották, akik nem vettek részt ilyen kutatásban. Lehetett-e köze ennek a
drámai külömbségnek az elhalálozás arányában? Jelentős indikációk let-
tek, amikor Semmelweis egyik kallégája boncolás közben megvágta
magát. A negyedik napon belázasodott és hamarosan meghalt. A testének
boncolása azonos eredményeket adott, mint a nőknél, melyek a gyermek-
ágyi láztól haltak meg. Itt egy férfi volt, gyermekágyi lázzal, amit női be-
tegségnek tekintettek! Lehet, hogy az lehetett, hogy a kolléga megvágva
magát túl sok érintkezése volt a nő testével, amely attól a szörnyű beteg-
ségtől halt meg? Semmelweis szigorú eljárásokat vezetett be, klór hasz-
nálatát kézmosáskor, hogy megakadályozza az átvitelét az ún „halott
méreg” az elhunyt testéről a betegekre az Első klinikán. Az eredmények
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Fejezet 3

Hogyan alakult ki az élet?
Az élet kialakulása nekem úgy tűnik, ugyanolyan érthetetlen 

mint mindig, csodálnivaló dolog, de nem megmagyarázható.1

Frenklin Harold, biokémikus
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drámaik voltak; a halálozás aránya 20%-ról 1%-ra csökkent. Az oka a sok
halálesetnek az volt, hogy az orvosok boncolást végeztek a halott nőn, aki
a gyermekágyi láztól halt meg, majd szülést végeztek kézmosás nélkül és
így átvitték a halálos betegséget. 

Az ember azt gondolná, hogy Semmelweis sikerét üdvözölték, mint egy
nagy előrelépést, de az emberek túl gyakran nem oda mennek ahová az
adatok vezetik. Bár egyesek elfogadták Semmelweis következtetéseit, de
a gyógyászati intézmény tagjai nem. A kórházban a féltékenység leselke-
dett és nehéz volt elismerni, hogy az orvosok okozhattak annyi halálesetet.
Ezen kívül voltak kórházak, amelyek nem végeztek semmilyen boncolást
és a halálozási arány akár 26% volt. Az ötletet hogy a kezet klórral mossók,
kinevették. Semmelweis főnöke Bécsben, nem hoszabitotta meg vele a
munkaszerződést. Számos petício csak alacsonyabb pozició kínálatát
eredményezte. Elbátortalanitott és lehangolt Semmelweis csendben el-
hagyta Bécset és visszatért szülőhazájába Magyarországra nem kontak-
tirozott még a saját barátjaival sem. 

1861-ben Semmelweis közzétette tanulmányainak eredményét, hogy
hogyan lehet megakadályozni a gyermekágyi lázat. Elküldte őket sok or-
vosnak Európában, de ezeket az eredményeket nem fogadták jól. A szak-
mai közösség úgy gondolta, hogy az ő elképzelése hitetlen. Mind jobban
aggódott az anyukákért, akik meghaltak megvádoló brosúrákat küldött
megvádolva azokat, akik terjejsztették a betegséget. Nagyon aggódott és
depressziósabb lett. A felesége végül beleegyezett, hogy az elmegyógy-
intézetbe vigyék, ahol két héttel később meghalt, csatlakozott több ezer
anyákhoz akik a szűk elmék és előítéletek áldozatai lettek. Az ellenállás
igazsága szörnyü lehet. Szerencsére néhány évvel később a medicina be-
vallotta, hogy Semmelweis orvosnak igaza volt, most már kellő tiszteletet
adnak, mert legyőzte a halálos gyermekágyi lázat. 

Az amit Semmelweis és kortársai nem tudtak, hogy a gyermekágyi lázat
egy apró élő mikrobium okozza hasonló azokhoz melyek okozzák „strepto”
torok és a skarlátot (láz). Néhány tudós felfedezte az apró organizmusok
világát, de a mikróbák erős egymás közötti kapcsolatát és a fertőző be-
tegségeket még nem állapították meg. Ma, hála a tudomány drámai fejlő-
désének, tudjuk, hogy melyik mikróba (csíra) okozza a betegséget és sok
könyvet lehet írni egyetlen egy mikrobáról. 

A mikrobák nagyon összetettek. Az egyik legjobban tanulmányozott
mikróba az Escherichia coli. Ő sok helyen található, például az emberek
és állatok gyomor-bél traktusában és a talajban. Bár ez álltalában ártal-
matlan baktérium, néhanyan közülük szörnyű csírákat képviselnek. Es-
cherichia coli egy apró pálcikaszerű organizmus, olyan kicsi, hogy ha
500-at tennénk egymás mellécsak egy milliméter lenne. Bár nagyon kicsi,
azt találtuk, hogy nagyon összetett. Kivülről minden mikrobának van 4-10
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hosszúkás spirális ostora (flagellum) melyek kilátszódnak a testből és
ennek forgatásával mozgatja. A „motor” ezeknak az ostoroknak alapjában
részletesen kivizsgált3 és egy jó példa az elképzelhetetlen koncepció bo-
nyolultságára, amelyet később fogunk átvizsgálni. A belső oldalán, mintegy
kétharmada az Escherichia coli mikrobának, körülbelül 40 milliárd mole-
kula vizet tartalmaz. A többi meghökkentően bonyolult. Az összetetsége
alatt gondolunk a részekre amelyek függnek egymástól, annak érdekében,
hogy megfelelően működjenek4 és nem egyszerűen a sok különálló ré-
szekre.

DNS (dezoxiribonukleinsav) egy információs központ, amely iranyitja a
sejtek tevékenységét, genetikai információt adva Escherichia coli eseté-
ben, kódol több mint 4000 különböző faju fehérje molekulát. DNS finom,
cérnához hasonló nukleinsav hurok olyan hosszú melyet többször össze
kell csavarni, hogy beleférhessen a mikrobába. Sőt, ez 800-szor hosz-
szabb, mint a mikrobák! Érthetetlen, hogy ennek a szervezetnek hogy si-
került hozzáférni a saját egész genetikai információjához. 3.1 táblázat
néhány részletet ad az Escherichia coli organizmus összetételéről. Fe-
hérje, szénhidrát (poliszacharid), lipid (zsírszerű anyagok) és egyébb kü-
lönös molekulák, melyek mintegy 5000 különböző fajta molekulát alkatnak,
amelyek közül sokan többször szorzódva több százmillió különleges mo-
lekulát ad egyetlen mikroszkópikus mikroba. Az, hogy valami kicsi nem je-
lenti azt, hogy egyszerű. Az életformát melyet egykor egyszerűnek
tekintették kiderült, hogy hihetetlenül bonyolult. A kérdés az, hogyon lehe-
tett valaha ilyen összetettséget szervezni?
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3.1 táblázat felBeCsÜlt ÖsszetÉtele eGy esCHeRiCHiA Coli seJtneK*

Összetevők A molekulák száma A molekula fajok száma

fehérje 2.400.000 4288   
Riboszómak (20.000) (1)
dns 2 1
Rns 255.480 663
Poliszacharidok 1.400.000 3
lipidek 22.000.000 50
Kis metabolitok és az ionok      280.000.000 800
Víz 40.000.000.000 1

* származó információk alapján: Blattner fR, et al. 1997. the complete genome sequence of
escherichia coli K-12. science 277:1453-1474; Harold fm. 2001. the way of the cell: mol-
ecules, organisms and the order of life. oxford, new york: oxford university Press, p 68;
Javor Gt. 1998. life: An evidence for creation. origins 25:2-48; neidhardt fC, editor. 1996.
escherichia coli and salmonella: Cellular and molecular biology, 2nd edition. Washington,
dC: Asm Press, Cd version, section 3.
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Figyelem: az alábbi négy bekezdést nem könnyű olvasni, de meg kel-
lene értenie, azok jelentését ha nem is jegyzi meg a részleteket. Önma-
gában a DNS egy bonyolult molekula kicsit hasonló a csavarodott
skálához. Részletei egy kis részének a 3.1. ábrán látható. Ez a molekula
az alapegységekből áll, az úgynevezett nukleotidokból, melynek összete-
vői egy cukor, egy foszfát és ami a legfontosabb, a bázisok amelyek adják
az adatokat a genetikai kódon keresztül mely szükséges, hogy kiépítse és
fenntartsa a sejtet mint amilyen az Escherichia coli. Négy féle bázis létezik
a DNS láncon: adenin, timin, guanin és citozin; a rövidítéseik A, T, G és C
RNS-t (rubonukleiskoj savak), amely hasonlit a DNS-re és fontos az infor-
mációk továbbitására a sejtben, timin helyett az uracilban (U) található.
Escherichia coli DNS-e 4.639.221 bázisból áll.5

A fehérjék sokoldalú molekulák, amelyek hatnak mint dolgozók és a sejt
szerkezeti részeként. Sok száz egyszerű molekulából épültek fel vagy épí-
tőelemekből úgynevezett aminosavakból. Húsz különböző aminosavak lé-
teznek az élő szervezetekben. A fehérjében az aminosavak
hozzáerősödtek a vége a végéhez mint a karikák a láncon vagy a gyön-
gyök a füzéren (3.2 ábra, balra).
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ábra 3.1. A dns szeRKezetÉneK BemutAtásA. Kettős tekercset szemlélteti a bal
oldalon és egy kiterjesztett része látható a jobb oldalon. A, t, G, C, képviselik, sorban a
bázisokat: adenin, timin, guanin és citozin. s jelenti a cukrot és P á foszfátot. A nukleotid
áll P, s és egy  az A, t, G, vagy C. A szaggatott vonalak a jobb ábrán képviselik a hidrogén
kapcsolatát a bázisok között amelyek egyesítik a két dns sorozatát.
ábrán bemutatott evard R, schrodetzki d. 1976. Chemical evolution. origins 3:9-37. 
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Ez a lánc többször össze van hajtva amiben álltalában segítenek a
nagy fehérje molekulák, melyet saperon proteinoknak neveznek. A végle-
ges formáját a protein molekulának a különböző típusú aminosavak he-
lyével határozzák meg az aminosavakkal a láncban. A protein alakja
rendkívül fontos a funkciójában és a protein helyesen fog dolgozni a meg-
felelő típusú molekulán csak akkor ha az esetleges változás az aminosav
sorrendben nagyon kicsi.

Amikor a sejtnek szükséges meghatározott protein, a DNS egy megfe-
lelő része bemásolódik az információs RNS molekulába. Őket majd beol-
vassa az RNS szállító a molekulák kombinációjával, az úgynevezett
aminoacil RNS szintetáz, amelyek különállóak minden fajta aminosavra,
megfelelő helyre teszi az aminosavat oda ahol szükséges a proteinba mely
összeálitódik. Ez történik a nagymértékben specializált szerkezetekben az
ún. riboszómákban(3.2 ábra), ahol az aminosavakat adnak hozzá három-
öt másodpercenkénti sebességgel. A ribozimok önmagukban összetettek,
mintegy 50 különböző fehérjemolekulából, és sok RNS-ből tevődnek
össze. Egy Escherichia coli szervezetben 20.000 riboszóma található.

Hogyan válasszák ki a megfelelő aminosavakat, amikor fehérjemole-
kulák készülnek? Ezt a legfontosabb genetikai kódot képező A T C és G
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ábra 3.2. Riboszóma aktivitás. A riboszóma jobbra mozdul  annak érdekében, hogy  az
információs Rns kód megegyezzen az átviteli Rns kóddal  melynek van megfelelő ami-
nosavja arra a kódra. Az aminosavak összekapcsolódnak a riboszómában és kijönnek mint
fehérje lánc molekula balról bemutatva.
ábra alapján Harold fm. 2001. the way of the cell. oxford, new york: oxford university Press.
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bázisok a DNS, és A C és G bázisok az RNS-t keresztül történik. Számí-
tógépes munka csupán a szimbólumok két alaptípusát használják; ezzel
ellenkezőleg, az élő szervezetek négy bázist használnak. Három bázis
szükséges, hogy kódoljon egy aminosavat . Például, az RNS-t, GAU kó-
dolja az aminosav glicint, és az arginin CGC egy aminosavat kódol. Trip-
lett, vagy egység, a bázis, amely egy aminosavat kódol az úgynevezett
kodont; a kodon húsz különböző típusát aminosavak 3.2. táblázatban
adjuk. Vannak kodonok a folyamat indítására és leállítására „futószalagok”,
ami előállítja a fehérjéket. Mivel létezik 64 lehetséges kodon, és csak 20
féle aminosav az élő szervezetekben, több különböző kodon fogalmaz
meg ugyanazt az aminosavat. Az összes lehetséges kódokat használják.

Elegendő részlet. Folytathatnánk, oldalról oldalra, sok sejt felépítésének
leírását mely hasonlit a fehérje termelési rendszeréhez. Most már fogalmat
kap arról, hogy a mikroba precíz és rendkívül bonyolult rendszer.
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táblázat 3.2. GenetiKAi KÓd
Az első         A második betű A harmadik
betű            u C A G betű

fenilalanin szerin         tirozin             Cisztein u
u fenilalanin szerin        tirozin             Cisztein       C

leucin szerin          stop stop               A
leucin szerin          stop triptofán G

leucin Prolin           Hisztidin Arginin        u
C leucin Prolin           Hisztidin Arginin        C

leucin Prolin           Glutamin Arginin        A
leucin Prolin           Glutamin Arginin        G

izoleucin treonin Aszparagin szerin           u
A izoleucin treonin Aszparagin szerin          C

izoleucin treonin lizin Arginin         A
indítás, metionin treonin lizin Arginin         G

Valin Alanin Aszpartát Glicin          u
G Valin Alanin Aszpartát Glicin          C

Valin Alanin Glutamat Glicin          A
Valin Alanin Glutamat Glicin          G

Ahhoz, hogy megtalálja a kódját (kodon) egy aminosavnak, találja  meg  a nevét a
táblában, és kövesse az adott oszlopokat és sorokat az első, második és a harmadik
betű alatt. Például,  glutamin kódja CAA és CAG.
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Mindaddig, amíg a Escherichia coli él, és működik több ezer kémiai vál-
tozásokal, összefoglaló néven anyagcserének nevezzük és több mikrobát
reprodukál mint amilyen ő maga is.

Organizmusok, mint például Escherichia coli a legegyszerűbb a meg-
lévő élő formák között. A vírusok, amelyek sokkal kisebbek, nem tekinthe-
tők élő szervezeteknek. Ők csak egy élettelen kombinációja a DNS-nak
vagy a RNS-nak és a fehérjéknek. Ők nem tudnak maguk reprodukálódni
és így nem lehettek az első életformák a Földön. Ezeket duplikálják az élő
sejtek komplex rendszerei, melyeket virusok népesitenek be. Van néhány
mikroba (mycoplasma) mintegy tízszer kisebb Escherichia colitól, amelyek
legkisebb formája az önálló életnek.6 Ezek az organizmusok nincsennek
részletesen megvizsgálva, de tudjuk, hogy egyeseknek  több mint félmillió
bázisa  van a saját  DNS- ben melyek  közel  500 különböző típusú fehér-
jéket kódolnak, specifikus funkciókat ellátó műveletet látnak el. Ha az élet
a Földön önmagától jött létre, hogy kapcsolódtak össze a megfelelő alkat-
részek valaha véletlenül , hogy előállítsa az első élő organizmust?

A spontán képződés körüli csata
A vegyész-úttörő van Helmont (1579-1644) képletet adott az egerek

létrehozására. Ha eltávolítja a piszkos, régi rongyokat a gabonával és a
sajttal a padlásról, akkor hamarosan itt egereket talál. Ez a kísérlet még
mindig sikerül, de most már nem hisszük el , hogy az egerek szabadon,
spontán maguktól jellennek meg. Az ókortól egészen a közelmúltig általá-
ban úgy képzelték, hogy az egyszerű szervezetek spontán keletkeztek a
nem élő anyagokból. Ez a folyamatot, az úgynevezett spontán keletkezést,
elő lehetett adni mint egy egyszerű tudományos megfigyelést. Tagadni azt
jelentené, hogy tagadni a valóságot. A kukacok egyszerűen megjelentek
az almában, tavasszal a sárban pedig a békák. Emellett voltak néhány
kellemetlen organizmusok, például a galandférgek és azt állították, hogy
Isten soha nem teremtette volna őket és biztos spontán jelentek meg az
emberek szervezetében. Kevés tudós ma bemutatta azt a nézetet hogy
ezek a paraziták degenerált formái az eredetileg létrhozott élő szerveze-
teknek. Úgy vélték, hogy az egyszerűbb élőlények csak egyszerűen fej-
lődnek teljesen önmaguktól olyan helyeken, ahol megtalálhatók. Ma már
tudjuk, hogy minden élőlény más élőlénytől származik. A harc e kérdés
körül egyik leghevesebb volt a tudományban és két évszázadig tartott.

Az egyik korai résztvevő ebben a harcban, egy olasz orvos Francesco
Redi (1626-1697) volt. Sokáig észlelték, hogy a légy lárvája a romlott
húson fejlődik. Ez abban az időben volt, amikor még nem volt hűtőszek-
rény és a rothadó étel ismert volt. De, honnan származtak ezek a lárvák?
Redi úgy döntött, hogy megpróbál készíteni lárvákat több állat maradvá-
nyaiból , kígyók, madarak, halak, birka, békák, szarvas, kutya, birka, nyúl,
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kecske, kacsa, liba, csirke, fecskék, oroszlánok, tigrisek és bivalyok. Meg-
döbbent, amikor látta, hogy nem számít, hogy milyen típusú állati marad-
ványokat használt mindig ugyanolyan típusú lárvákat és legyeket talált.
Azt is tudta, hogy nyáron a vadászok a fogásokat vászonba burkolták a
hús megőrzése miatt. Lehet-e hogy a lárvák a legyekből erednek és nem
spontán keletkeznek a húsban? Hogy ezt letesztelje, hagyta, hogy a hús
rohadjon a nyitott tégelyekben és azokban a tégelyekben melyekben géz-
zel letakarva védte a legyektől. Mivel a lárvák nem képződtek a húson
mely védve volt a legyektől, arra a következtetésre jutott, hogy nem ala-
kultak ki spontán, hanem a legyektől származnak.

Ez nem oldotta meg a vitát. Egyes ötletek lassan kihalnak. Red után
bekapcsolódtak más tudósok is. Míg dúl a konfliktus, a kisérletek melyek
bevonták a fűtést a különböző típusú szervekre „leves“ különböző hőmér-
sékleten nyitott és zárt edényekben egymásnak ellentmondó eredménye-
ket adtak. Néha a szervezetek megjelentek, néha nem. A kérdés fontossá
vált, hogy az élet számára hozzáférést kell-e biztosítani a levegőhöz. Kü-
lönös, de az ötlet, hogy az élet spontán volt, még inkább elfogadják a 19.
században, mint Redi idejében.7 Az igazság visszafejlődött. 

Aztán Louis Pasteur (1822-1895), minden idők egyik legnagyobb tu-
dósa rájött, amit sokan úgy látnak, mint halálos ütést a spontán keletkezés
ötletére. A rendkívül illetékes és produktív Pasteur a különféle kutatási pro-
jekteken dolgozott. Megmentette a bor ágazatot a szülőhazájában, Fran-
ciaországban, bizonyítva, hogy a mikrobák okozzák a bor romlását, majd
felfedezte a módszert a bor megőrzésére kizárólag mérsékelt hő haszná-
latával mely megöli a támadó mikrobákat de megőrzi a bor ízét. Ez
ugyanaz a folyamat, amit ma a tejnél használunk az úgynevezett pasztő-
rözés. Ő kifejlesztette a vakcinázás módszerét a lépfene és veszettség
ellen és részt vett a spontán keletkezés harcában. Ügyesen használta a
megtervezett kísérleteket, képes volt reagálni a különböző érvekre, akik
védték a spontán kialakulást. A lapos palack, csavart csővével, tudta bi-
zonyítani, hogy a „leves”, megfelelően fűtött mégis nem teremti az életet,
bár van szabad hozzáférése a levegőhöz. A tőle megszokott tüzes stílu-
sában, Pasteur kijelentette: „Soha nem fog a tanítás spontán megjelenése
felépülni ennek az egyszerű kisérletnek a halálos csapásától.”8

De Pasteur tévedett! Bár a kísérletek egyértelműen igazolták, hogy az
élet csak egy másik életből keletkezhe és bár ezt a nézetet alátámasztotta
a mikrobiológia és az orvostudomány is, a horizonton előlopakodtak a
többi ötletek. Angliában 1859-ben Charles Darwin nemrég megjelent híres
könyvében A fajok eredete címmel, aki azt állította, hogy a fejlett élőlények
fokozatosan fejlődtek egy egyszerűbb eljárásában a természetes szelek-
ciónak , amelyben a legalkalmasabb szervezetek túlélték a kevésbé alkal-
masakat. A végén ez meglehetősen zavarodást hozott a spontán
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keletkezés kérdésében. Darwin nem támogatta a spontán keletkezést, A
fajok eredete című könyvében; vagy is a későbbi kiadásokban azt írta,
hogy az életet „eredetileg a Teremtő belélegezte.“9 Azonban, az ő megkö-
zelítése újból megnyitotta az ajtóját a spontán keletkezésnek, mert ha a
fejlett szervezetek birtak kialakulni az egyszerübb életfomákból, ön ma-
guktól, akkor az élet miért is ne alakulhatott ki önnmagától? Később Darwin
kinyilvánította az érdeklődését a spontán keletkezésre, ami arra utalt, hogy
„valamely meleg kis tóban“ fehérje képződhet „készen állva még bonyo-
lultabb változásokra.”10 Ez a nézet jól illeszkedett a naturalista (mecha-
nisztikus) magyarázat növekvő érdeklődésére. Az ilyen magyarázatok
kívánták, hogy megszüntessék a szükségességét Istenek a természetben.

Egyetlen tudós sem abból az időből, beleértve a Semmelweis, Pasteur,
vagy Darwint nem volt legcsekélyebb fogalmuk sem róla, hogy mennyire
összetettek még a legkisebb élőlények is. Ha ezt tudták volna, a kérdés
az, hogy az evolúciót elfogadták volna így ahogy van. Franciaországban
kevés támogatottsága volt Darwin szekuláris ötleteinek. A nacionalista ér-
dekek segítettek, hogy a Francia Tudományos Akadémia szilárdan kiálljon
Pasteur mellett. A tudományos közösség végül úgy döntött, hogy követi
a furcsa elutasító útját a spontán létrejött szervezeteknek melyek most
élnek, de elfogadja, hogy az első szervezet, milliárd évvel ezelőtt jelent
meg a Földön. Ezt a folyamatot nevezik kémiai evolúciónak.

Kémiai evolúció
A 20. század elején, az evolúciót elfogadva az érdeklődés összponto-

sult arra is, hogy az élet teljesen önmagától keletkezett . Kétségtelenül a
legtitokzatosabb problémára melyel a biológiai evolúció szembesül, sokan
megpróbáltak válaszolni. 1924-ben, a híres orosz biokémikus A. I. Oparin
javasolt egy olyan forgatókönyvet, amelyben a szervetlen és szerves ve-
gyületek képezhetnek bonyolultabb szerves vegyületeket és majd egy-
szerű szervezeteket. Angliában a híres genetikus és biokémikus. B. S.
Haldane néhány azonos ötleten dolgozott. Mások részleteket és elképze-
léseket adtak hozzá, hogy az élet régen önmagából keletkezett abban amit
gyakran nevezünk „meleg szerves lének“ komoly kivizsgálás tárgya lett.

1953-ban Stanley Miller (Stanley Miller), a Nobel-díjas Harold Arija
(Urey) laboratóriumában dolgozva a Csikágói egyetemen, egy nagyon fon-
tos kísérletről számolt be, mely ikonná vált spontán keletkezés hívei között.
Ez a kísérlet úgy van tervezve , hogy szimulálja azokat a feltételeket a Föl-
dön, amely a feltételezések szerint léteztek mielőtt az élet kezdődött, és
melyek vezethettek az élő szervezetek kialakulásához. Zárt kémiai készü-
lék használatával, amely kizárta az oxigént, Miller kihelyezett egy gáz ke-
veréket - bemutatta egyfajta gáz keveréket-metán, hidrogén, ammónia
-elektromos szikra hatásának. A készülék el volt látva védő „csapdával“
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finom szerves molekulák gyűjtésére melyek esetleg előállítódnának. Sok
nappal később felfedezte, hogy számos különböző típusú szerves mole-
kulák formálódtak, köztük több aminosav, melyek álltalában megtalálhatók
az élő szervezetben. A kisérletet többször megismételték, javitották és úgy
néz ki különböző aminosavakat termeltek, mely egyébbként megtalálhatók
a fehérjében, négytől öt bázis megtalálható a nukleinsavban11 és egyes
cukrok. Több millió biológia diák tanult a kísérletről, tudósok és oktatók vi-
lágszerte üdvözölték, mint bizonyítékot, hogy az élet önmagából keletkez-
hetett. Fél évszázadig forrt a vita-e kísérlet fontossága körül. Tény, hogy
rengeteg probléma maradt megoldatlan. 

Az alapkérdés melyet át kell fontolni az az, hogy a laboratóriumi kísér-
letek mennyire jól képviselik azt ami valójában történt a korai Földön. A
vegyészek a laboratóriumban, kifinomult berendezéseket és tiszta vegyi
anyagokat használva, lehet nem biztosítanak jó példákat a feltételekhez,
melyek régen léteztek az eredeti nyers Földön. Néha a laboratóriumban a
megfigyeléseket képesek helyesen csatolni azzal amit képvisel mely a
múltban megtörtént de néha nem tudják. Például, Miller kisérletében a ki-
vánt termékek védettek voltak a „csapdában“ a romboló szikra energiafor-
rásának a felhasznállt hatásától. A védő csapda használata nem képviseli
azt amit elvárható az elsődleges Földön.12

Észben kell tartani, hogy mi itt az elsődleges Földről beszélünk, melyen
nem volt sem élet, sem laboratórium, sem tudósok. Amikor a tudós belép
a laboratóriumban és elvégzi a kisérletet a saját inteligenciája alapján, in-
formációkat használva és felszereléseket, melyeket évszázados tapasz-
talat álltal gyüjtöttek be, ő előbb teszi azt amit várnánk egy intelligens
Istentől mint az üres Földtől. Sok féleképp az a tudós előbb képviseli Isten
teremtő aktivitását, mint az eredeti véletlen feltételeket. A kémiai evolúció
megköveteli, hogy mindenféle jó dolgok maguktól történnek és nem a tu-
dósok okozzák a felszereltebb laboratóriumokban.

Gondok a kémiai evolúcióval
Lehet, hogy ez a bekezdés túl technikainak tűnik, de ez nagyon fontos

és megérdemli a különös erőfeszítést. Még ha nem is követi minden rész-
letét, akkor is kap egy elképzelést az alapvető fontosságáról.

Hol volt a „lé”? Az evolucionistáknak szükségük van az összes „meleg
szerves lére”, melyek megtalálhatók. A szervezetek olyan bonyolultak és
az esély, hogy ők szervezetté váljanak önmaguktól olyan kicsi, hogy való-
ban szükséges sok „lé“, minnél több „lé“ akkor nagyobb az esély, hogy va-
lahol spontán létrejöjjön az élet. Ez az előlegezett lé kicsit olyan lenne mint
valamilyen leves és miért ne lehetne akkora köbtartalma mint a világ ösz-
szes óceánjainak! A probléma abban ha azt akarnánk, hogy az ilyen szer-
ves lé létezett az elsődleges Földön, néhány millió évvel ezelőtt, olyan aki
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akumulálta a szükséges molekulákat, elvárná, hogy abban találjon sok bi-
zonyítékot a Föld nagyon régi kőzeteiről. Itt kellene lenni mindenféle szer-
ves anyag maradékoknak, de bukválisan egy sem található.13 Az ős lé
elképzelése nagyon népszerű lett és gyakran úgy mutatják be mint tényt.14

Ezért, ahogy azt Michael Denton a molekuláris biológus kihangsúlyo -
zza,“egy kicsit sokkoló az, hogy abszolut nincs pozitiv bizonyíték a létezé-
séről.“15

A megfelelő molekula fajták szüksége. A kisérletek az első élő mo-
lekulák termelésével sok más fajta molekulákat termelnek melyek felesle-
gesek az életben. Például, Miller kisérletében több fajta aminosavakat
termelltek, melyek értéktelenek a fehérje előállításásban mint húsz féle
szüksége az élet formában.16 Az élet létrejöttének folyamatában valahogy
ki kellene külőníteni ezeket a értéktelen fajtákat, hogy meg szervezze az
élet első hasznos fehérjéit. Nehéz elképzelni, hogy történhetett minden
önmagától . Úgyanúgy ezekben a fajta kisérletekben, molekulákat is gyár-
tanak mint amilyen a hidrogén-cianid, melyek nagyon mérgezőek az
életre.17

Szerves molekulák nem maradnak fenn. Ahhoz, hogy élet formálód-
jon, magas koncentracióju szerves molekula szükséges, különösen azok
az igaziak. Azonban a szerves molekulák könnyen megsemmisülnek, kü-
lönösen az ultraibolya fényével amelyekről azt feltételezik, hogy biztositotta
az energiát a kialakulásukhoz. A Californiai kutató korporációban Donald
Hul kémikus18 kiszámolta az esélyét a legegyszerübb aminosav fennma-
radásának lehetőségét, a glicinnek (NH2CH2CH) az elsődleges Földön.
Arra a következtetésre jutott, hogy 97%-a szétesne az elsődleges atmosz-
férában hamarabb mint elérnének az óceánig, mig 3%-uk megsemmi-
sülne. A bonyolultabb aminosavak amelyek kifinomultabbak még kevesbb
esélyük lenne a túlélésre. Így csak rendkívüli híg koncentrációja várható
az igazi fajtájú szerves molekuláknak.19

Optikai izoméria. A maga jobb és bal tenyere nagyon hasonlóak, de a
részek úgy vannak elrendezve, hogy nem azonosak, de tükörképei azo-
nosak. A szerves molekulák is bonyolult háromdimenziós struktúrák, ame-
lyek jelen lehetnek a különböző formában, bár azonos típusú atomjaik és
alap kémiai szerkezetük van. Ezeket a különböző formáju hasonló mole-
kulákat izomériának nevezik és mint a maga tenyere, az ő tükörképe is
azonosak lehetnek (3.3 ábra).20 Az egyik módja annak, hogy azonosítsa a
két tükörképét a molekulának az, hogy megfigyelni a módját amint a fény-
hullámokat forgatják, melyek a polarizált fényből áradnak és hullámai a
vonalban vannak. Ha a forgatás bal oldali, ezek a molekulák B (bal ) típu-
súak és ha jobb oldali akkor azok J(jobb)típusúak. Amikor szintetizálódnak
ezek a szerves molekulák a laboratóriumban, kiderül, hogy fele B és fele
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J. Egy kivételes aminosav a glicin, amely annyira egyszerű, hogy nincs tü-
körképe.

Miller kisérletében az aminosavak fele B, a másik fel J és ez az ami az
elsődleges „lében” található lenne.21 De ha megnézzük az élő szerveze-
teket, kivéve néhány nagyon jellegzetes molekulát, minden molekulájuk
B-típusú. Nincs sok hely a cserékre. Csak egy J aminosav a fehérje mo-
lekulában mekakadályozza, hogy ő megfelelő formává képződjön melyben
képes helyesen funkcionálni.22 Megtévesztő kérdése az evolúciónak az:
hogy az első életformák hogyan formálódtak a „lében”választhattak a fe-
hérjéknek éppen B aminosavat, egyenlő B és J keverékből abban a
„lében”? És, amikor a cukor molekulákhoz ér a DNS és RNS ugyan olyan
típusú problémája van, kivéve azt, hogy azok a cukrok csak J típusúak. 

Az évek során az evolúcionisták a mechanizmus sokaságára utaltak,
mint amilyen a polarizált fény, mágnesesség, éter hatása, stb.hogy meg-
oldják a relytéjt, hogy miért csak B aminosavak fordulnak elő az élő siste-
mában.23 De senki sem oldotta meg a problémát, és az új elképzelések
továbbra is megjelennek. Mint lehetséges megoldásokat hozzá veszik a
legapróbb remény sugarakat a jól kontrollált laboratóriumi elemekből, ame-
lyek csak homályosan hasonlítanak akármire ami valóban megtörténhetett
a természetben. Eddig, nincs adva egyetlen reális magyarázat erre a rely-
téjre.
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ábra 3.3. Az aminosavak izomereinek J és B felépítése. figyelje meg, hogy az atomok
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a bemutatott rész  ugyanaz mindeggyik aminosavra.
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A nagy molekulák kialakítása. Aminosavak, nukleotid bázisok, cukrok
stb. Viszonylag egyszerű molekulák a hatalmas molekulákhoz viszonyítva
melyek formálódnak amikor kombinálódnak, hogy proteineket formáljanak,
DNS és RNS. Csinálhatunk sok egyszerű molekulát, de valamikor hogyan
válltak a nagy molekulák szervezetté önnmaguktól? Egy tipikus fehérje
mintegy száz aminosavból áll, és a DNS Escherichia coli egy óriás mole-
kula, amely több mint négymillió bázisból tevődik össze. Ne feledje, hogy
még a legegyszerűbb fajta élőlények, melyeket tudunk, fél millió bázisuk
van a saját DNS melyek csaknem ötszáz különböző proteinokat kódol-
nak.24

Hogyan szerveződött valaha az első élet? Az organizmusok, hogy DNS-
t állithassanak elő proteinekre van szükségük, valamint múszály, hogy
DNS-el rendelkezzenek, hogy proteineket állitsanak össze. Vajon az egész
rendszer egyszerűen működhetne a véletlenből míg a kölcsönhatás az
atomok között a fizika törvényeit követi? Ki van számítva a valószínűsége
, hogy formálódjon csak egy speciális fajtája a fehérjemolekulának, és ez
hihetetlenül kicsi. Az egyik tanulmány25 azt mutatja, hogy ez kevesebb,
mint 1-10190 (4,9 x 10-191). Ez egy hihetetlenül kis szám; mindegyik  a 190
nullából csökkenti  a valószínűségét, tízszer,  az előző nullához viszonyítva
. De nem létezik továbbra is lehetőség, hogy ez megtörténhetett az innte-
ligens vezetés nélkül? Bár néha a matematikusok meghatározzák  a va-
lószínűségeket  kisebb, mint 1-1050 mint lehetetlent és továbbra is lehet
kevésbé racionálisan állítani , hogy egyszer véletlenül történt , hogy igazi
molekulát kaptunk első alkalomból. Azonban, ha egyszer van egy fehérje
molekulája, itt nincs többé sok segítség; szüksége van legalább pár száz
különböző fajtára a legegyszerűbb életformához.26 Ezután szüksége van
DNS vagy RNS molekulákra és azok bonyolultabbak lehetnek mint a fe-
hérjék de szüksége van szénhidrogénekre és zsírokra (lipidek).

Ha azt akarja, hogy kihívja a véletlent és a nem irányított természetes
folyamatokat, múszály több anyagra gondolnia mint amennyi van az ismert
univerzumban, hogy bizonyos valószínáséghez jusson! Bernd-Olaf Kipers
(Küppers), amely hajlamos az elképzelésre, hogy valahogy szerveződtek
a molekulák az életben, az ilyen valószínűségeket tanulmányozta.  Azt
mondja, hogy „még ha az összes anyag a világegyetemben  DNS-mole-
kula  baktériumgenom szerkezeti összetettségéből áll (azaz mikrobiális
DNS),  véletlen sorozatokkal, az esély hogy köztük találjon  bakteriális ge-
nomot  vagy valami hasonlót egy közülük továbbra is teljesen elhanyagol-
ható„27. Bár számos evolucionista felismerte a problémát, nem adtak
elfogadható magyarázatot. Azután,  az élet meséjének végén, muszáj fej-
lődnie a DNS emberi szervezeteknek, mely ezerszer nagyobb mint a DNS
mikroba.28 Muszály szem előtt tartani, hogy a DNS biológiai információja
álltalában muszáj, hogy nagyon pontos legyen. Megváltoztatása csak egy
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aminosavnak a fehérjében katasztrófát idézhet elő, mint ahogy azokkal
melyek betegeskednek a sarlósejtes vérszegénységben. Amikor a spontán
élet eredetéről van szó, az ésszerűség azt diktálja, hogy más  alternatívá-
kat keressünk, nem véletlen, de nem véletlent. Lehetne  ugyan így hinni a
csodákban mint az ilyen lehetetlenségekben is.

A genetikai kód. Az eggyik gyerekkori öröm a titkos kódok készítése
(jelszavak), ahol a szavak és a betűk cseréjével új nyelvet kapunk, melyet
csak kevés kiválasztott és elég kiváltságos,  tudja milyen az a sifra. A há-
borúkban kifinomult sifrákat használnak, melyeket gyakran változtatnak,
hogy megvédjék az információkat az ellenségektől, akik  jelentős erőfe-
szítéseket tesznek, hogy megfejtsék  őket. Néhány évtizeddel ezelőtt na-
gyon sok erőfeszítésre volt szükség, hogy megtalálják a genetikai kódot;29

ez egy nagy győzelme a tudománynak.
Korábban említettük, hogy a bázisok A, T, G és a C, DNK molekulák

mentén, kezelik a fehérjék termelését információk továbbításával  az RNK
és az aminosavakra (3.2 ábra). Hogyan viszik  át az információk a DNS-
ből az aminosavakba? Közvetlen módja a kommunikációnak a DNS és az
aminosavak között  semmi több mint hogy kommunikálhat a földi gilisztával
füst jelekkel. Ezeket a DNS információkat különös molekulákkal viszik át
mely a genetikai kód nyelvet használja. Szó szerint  lehetetlen elképzelni
,  az életet  amilyent ismerünk genetikai kód nélkül , úgy,  hogy léteznie
kell mielőtt létezik ez a fajta élet. Emlékezzen, hogy a genetikai kódokban
három bázis szükséges(kodon), hogy kódoljanak, egyetlen aminosavat
(lásd 3.2 táblázat). Hogyan alakult ki az a kódolt nyelv,  gyötrő kérdés az
evolúcióra. Az elsődleges „lé” nem volt valamilyen ábécé leves! Nem várná
el, hogy a DNS bázis sokaságát  felsorakoztatja  az értelmes kódok  érde-
kében csak véletlen változásokkal. Továbbá, ez a rendszer nem lenne
semmiben hasznos, semmilyen evolúciós érték a tűlélésre, míg nem fej-
lődik a rendszer mely teszi, hogy az aminosavak megegyeznek azzal a
kóddal.

Másrészt sok evolucionista úgy érzi, hogy a lét  szinte univerzális ge-
netikai kód erős bizonyíték, hogy minden szervezet kapcsolódik egymás-
hoz, és hogy  egy közös őstől fejlődtek  ki.  Ahogyan azt írják egy vezető
biológiai tankönyvben: „Az, a genetikai kód egyetemessége az egyik leg-
erősebb bizonyíték arra, hogy minden élőlény közös evolúciós örökségét
osztja.”30 A hasonlóság argumentuma, mint amilyen a sejtek hasonlósága,
gének, végtag csontjai, stb. széles körben használják, de ha elgondolkod-
nak róla,  egyáltalán nem meggyőző. Könnyen engedélyezi azt a javasla-
tot, hogy mindezek a hasonlóságok bizonyítják, hogy létezik egy Teremtő
Isten, aki  ugyanazon funkcionális  kialakítást használta,  különböző szer-
vezeteket teremtve. Furcsának tűnne, hogy Isten feltaláljon különböző
kódok sokaságát, különböző szervezetekre  amikor létezik egy amely jól
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működik. Ez a fajta érvelés a hasonlóságról, nincs sok jelentőséggel  sem
rá, sem ellene  a szervezetek evolúciójáról,  sem az Isten létezésére.

Mivel ez elkerülhetetlen eset az élő szervezetekben, a különböző  rend-
szerek nem egyszerűek és ez a helyzet a genetikai kóddal is. Korábban
már említettük, hogy a fehérjék készítésében a különleges molekulák
(amino-acil-tRNS-szintetáz) kombinálják az igazi fajta aminosavat a spe-
ciális típusú RNS hordozóval melynek megfelelő genetikai kódja van erre
az aminosavra. Majd ez az egyesített aminosav és a kódolt RNS hordozó
megegyezik a kódolt információval az információs RNS-en. Ez az infor-
máció eredetileg a DNS-ből származik és  szabályos elrendezésével  ami-
nosavakat eredményez amíg ők összekapcsolódnak, hogy a ribozómában
fehérje molekulát képezzenek. (3.2 ábra). Ha a kódok a DNS-ben és a
kódok melyeket az RNS hordozó használ,  nem felel meg , nem kap szük-
séges fehérjéket. Az egyszerű analógia azt mondja, hogy a nyelv mint ami-
lyen a genetikai kód akkor hasznosítható, ha a beszélőnek és a
hal lga tónak, alkalmaznia és értenie kell ugyanazt a nyelvet. Továbbá, min-
den próbálkozás, hogy fokozatosan megváltoztassa azt a kódot, azonnal
minden szervezet halálát okozná.

A nyelvek mint amilyen a genetikai kód, nem úgy tűnik, hogy spontán
jelentkeznek, sem az élő sem az élettelen rendszerekben ha nincsennek
célszerűen tervezve. Az evolúciós forgatókönyv fokozatos evolúciós fejlő-
désében felvetődik a kérdés, hogy mi evoulált először- a bonyolult kód a
DNS-en vagy  a képessége, hogy ő olvassa és állitja be az aminosavakat
a kód szerint. Egyiknek sem lenne evolúciós túlélési értéke amig egyik és
másik nem műküdik. Szüksége van legalább egy elválasztott  hárombetűs
DNS kód mindegyik 20 aminosavnak. Ez a kód kell, hogy megyegyezzen
az aminosavval, 20 különálló molekula (amino-acil-tRNS-szintetáz) segít-
ségével, mely hozzáerősíti az igazi aminosavakat  a 20 fajta RNS szállítóra
és aztán olvassák az információkat az információs RNS-en, amelyek ere-
detileg érkeztek a DNS-ből sejt magjába. Ez nem egyszerű  és az egész
rendszernek megfelelően kell működnie, hogy megfelelő fajtájú fehérjéket
termelhessen. Vagyis ez a rendszer sokkal bonyolultabb, mint ahogy fel-
jebb ajánlott. Oly sok rész a genetikai kóddal összekapcsolva függ a másik
részektől, hogy működhessen, nyilvánvalóan intelligens elmének részt kel-
lett venni a kód létrehozásában és fehérjék termelésének a komplex fo-
lyamatában.

A biokémiai folyamatok és ellenőrzésük. A szervezetekben általában
szükséges egész sor kémiai fokozat, hogy termelődhessen egyetlen egy
szükséges fajta molekula. Ezeket a változásokat egyenként végzik, meg-
határozott sorrendben  amíg nem eredményez végső terméket. Ezt a sort
nevezik biokémiai folyamatnak és egy másmilyen fehérje molekula úgy-
nevezett enzim támogatja minden egyes szintet (3.4 ábra). Ilyen folyama-
76

naukaob_madjarski_amazon_Layout 1  12/23/2018  6:45 PM  Page 76



tok, futószallaghoz hasonlóan, sok van az élő szervezetekben. Ők ugyan-
azt a problémát képviselik az evolúcióra mint a már leírt fejlődése a gene-
tikai kódnak. Elképzelhetetlen, hogy az egész bonyolult folyamat  hirtelen
történt,  minden  egyszerre, véletlen, hogy adjon valamilyen evolúciós tű-
lélési értéket. 

Ha nem egyszerre jelent meg, akkor hogyan  evouáltak fokozatosan
ezek a komplex rendszerek, ha nincs túlélési értéke amíg meg nem törté-
nik  az utolsó szükséges fokozat a szükséges molekula keletkezéséhez?  

Az evolucionisták elszórakoztak ezzel a problémával és a standard
megoldás bemutatott a tankönyvekben  feltételezés, hogy a különféle
szükséges  molekulák  és az ő közvetítőjeik mind  rendelkezésre álltak  az
élő környezetben.  Az evolúciós folyamat visszafelé  zajlott a biokémiai pá-
lyán. Amikor a szükséges molekula (például, a  G molekulák a, 3.4 ábra)ki-
merült, evouálna egy enzim (egy enzim F), hogy megváltoztassa a korábbi
közvetítőt (molekulát F) a fejlettebbe  (molekula G). Ez a folyamat folyta-
tódott visszafelé míg nem evouáltak mindegyik enzimek.31 Ez ügyes javs-
lat, de mivel a szükséges közvetítő molekulák, kivéve a nagyon ritka
kivételeket, nem találtak a földi környezetben, ő már magában a kezdetben
fedezet nélüli.32 Továbbá, nagyon valőszínűtlen, hogy az igazi fajta enzim
kódolt legyen, megfelelő időpontban és megfelelő helyen a DNS-en, úgy,
hogy biztosítja a rendszer működését.
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ábra 3.4. diagrammal történő bemutatása egy biokémiai folyamatnak. Az enzimek  ová-
lisan vannak ábrázolva, míg a molekulák melyeket ők módosítottak négyszögletűek.
enzim A helyettesíti az A molekulát a B molekulában és az enzim B helyettesíti a B mo-
lekulát a C-ben, stb, míg végül nem termel szükséges molekulát, ebben az esetben G mo-
lekulát.
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Mi lenne ha a biokémiai folyamatok egyszerűen folytatnák, tevékeny-
ségüket egész idő alatt? Ez kaotikus lenne. Szerencsére ezek a folyama-
tok álltalában rendelkeznek kidolgozott ellenőrző mechanizmussal,
össze kötve  az első fokozattal, mely ellenőrzi a szükséges molekulák ter-
melését.  Az ilyan szabályozó rendszerek  felelni tudnak a különböző mó-
dokra, amíg az érzékeny érzékelők meghatározzák, hogy a végtermék
folyamata szükséges-e. Ezek a szabályozó mechanizmusok nélkül az élet
nem lenne lehetséges. Az enzimek folyamatosan termelnék az új moleku-
lákat, mint a tűz; kicsúszna az ellenőrzés alól. Ez új problémát jelent  a
kémiai evolúcióra. Mi alakult ki előbb, a biokémiai folyamat vagy az ellen-
őrző rendszer? Ha ez biológiai folyamat volt, mi biztosítaná a nélülözhe-
tetlen ellenőrző rendszert? Ha ez az ellenőrző rendszer volt, miért
evoulálna ha nem volt rendszer mely ellenőrizte? Az élő rendszerek léte-
zéséhez nélkülözhetetlen, hogy sok dolog egy időben történjen.

Hogy alakultak ki a sejtek? Létezik hihetetlen nagy hasadék az egy-
szerű  szervezetlen molekulák, Miller féle, nagyon hirdetett  kísérletek  és
élő sejtek, beleértve a számos szabályozó operációs rendszereket. Sajnos
ezt a hasadékot ritkán említik a biológiai tankönyvekben. Mint ahogy a fi-
lozófus Michael Ruse mondja: “Ha  nagy üresség létezik a tudásunkban,
akkor a legjobb lehetőség, hogy ne mondjon semmit és azt erőssen mon -
dja!“33

Az apró mikróbák melyekről beszélünk, azok a sejtek, melyek egysze-
rübbek mint az élő szervezetek többségének sejtjei, melyeket ismerünk.
A sejtek a szervezetekben az amőbáktól az emberig és a moháktól  az óri-
ási kaliforniai fenyőkig, álltalában nagyobbak és egy miliméterben majd
száz fér el egymás mellett. Ezeknek a nagy sejteknek van közép magjuk,
melyben található a legnagyobb DNS rész és konfigurálódtak mindenféle
változatozatban, a mirigyek termékeitől az idegsejtekig. És ezeket a sej-
teket kell megmagyarázni az élet eredetének  nagy kérdésében. 

Már említettük a fehérjéket, DNS-t, enzimeket, stb,de még nincs legki-
sebb mikróba addig  nincs sejtmembrán, mely körbeveszi  ezeket a külö-
nös molekulákat és így megkönnyíti kölcsönhatásukat és ellenőrzésüket.
A sejtmembrán végzi ezeket a vitális funkciókat. Felfedjük, hogy a sejt-
membránok nagyon összetettek. Ezek tartalmaznak különös részeket me-
lyek ellenőrzik és „pumpálják azt ami bemegy és kimegy a sejtből.“ Az első
élő sejt hogyan evoulálta a saját membránját?

Vannak javaslatok a kémiai evolucionisták felől, hogy a nagy szerves
molekula csoportok vagy aminosavak formálhatták a szferikus tömegeket,
amelyek az első sejteket formálták.34 Az ilyen szféráknak nincs funkciós
sejtmembránjuk, sem belső szervezettségük vagy bármilyen más külön-
leges karakterisztikájuk, nélkülözhetetlen az élethez. Ezzel kapcsolatban
William Day, aki továbbra is hisz valamilyen fajta biológiai evolucióban,
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mondaja: „Attól függetlenül hogy néz rá, ez tudományos képtelenség.”35

Ez mellett, az élet nem csak  egy csomó vegyi anyag a zsákban; ők nem-
sokára oda érnének amit kémiai egyensúlynak nevezünk és  az egyensúly
előtt halott lenne. Ilyen sejtnek nem lenne sok anyagcsere változása jel-
lemző valamire,  ami élő. Ahogy azt kihangsúlyozza George Javor, az élet-
hez szüksége van egymással összefüggő megkezdett és funkcionált
biokémiai folyamat sokaságára.36 Bir lenni minden szükséges vegyi
anyaga, amelyek megtalálhatók a csirke levesbe, de itt az élet nem jelent-
kezik spontán. 

A sejtekben találunk mindenféle szpeciális struktúrákat (3.5 ábra).  Ezek
közé tartozik:  a centrio, melyek segítenek  a sejtosztódásban; mitokond-
riumok, melyek biztosítják az energiát; endoplazmatikus retikulum, ahol a
riboszómák protein molekulákat állitanak elő; Golgi testek rendszere,  me-
lyek összegyűjtik  a szintetikus termékeket; lizoszómák, melyek forrasztják
össze a sejtek termékeit; flamentek, melyek védika a sejt felépítését; és a
mikro csövecskék,  melyek  a különálló molekulákkal együtt, mozgatják a
sejtek részeit oda ahol szükségesek. Ez még csak a kezdete annak amit
felfedezünk, hogy mennyire hihetetlen kicsi  és bonyolult terület.
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ábra 3.5. tipikus állati sejteket mutat be, keresztben, hogy láthatóak legyenek néhány
belső szervek.
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Mi a valószínűsége annak, hogy a sejtek egyszerűen véletlen jelentek
meg? Egyes kutatók elszórakoztak ezzel a kérdéssel és ez rendkívül kicsi.
Fred Hoyle37 kiszámította  a valószínűségét annak, hogy egyszerre 2000
enzimethez  (fehérje molekulák), nélkülözhetetlen, hogy az élet kialakuljon
egy a 1040.000. Nehéz elképzelni, hogy mennyire kicsi a valószínűsége.
Csak, hogy le lehhesen írni  40.000 nulláját  ennek a valószínűségnek, az
egyszerű számok használatával, több mint 13 nullával írott oldal kellene.
Ezt nagyon unalmas lenne olvasni. Ne feledje, hogy minden hozzáadott
nulla  tizszer szorozza a valószínűtlenséget. Kiderült azonban, hogy Hoyle
nagyon optimista volt. A temodinamikát használva (az atom és a molekula
kapcsolatának energiája), a  fizikai kémikus Harold J. Morowitz,38 aki  haj-
lamos  az  élet evolúciós létrejöttére, kiszámitja, hogy a valószínűsége  a
nagyon kicsi mikróbák (mikroplazma) spontán megjelenésére  egy a
105.000.000.000.(10-5x10(9)). Chandra Wickramasinghe kozmológus, aki támo-
gatja a földönkívűli élet eredetét, festőiebben írja le ezt a dilemmát: „Az
esélyek, hogy az élet csak úgy megjelt  a Földön ugyanolyan mint az esé-
lye, hogy a tájfun végig száguldjon a hulladék telepen  keresztül  és Boing
747 repülőgépét kivitelezze“.39

Szaporodás. Ha csak egy sejtje van, amely itt csak nyugalomban van,
az nem fogja megteremteni az életet a földön. Mielőtt megsemmisülne,
ennek a sejtnek állandóan szaporodnia kell. A szaporodás az élet  egyik
fő karakterisztikus jellemzője. Hogy szaporodhasson, az összes nélkülöz-
hetetlen összetett sejtek részeinek meg kell duplázódnia  vagy az élet nem
fog folytatódni. Ahogyan a kicsi sejtek csinálják, dacolnak a mi képzele-
tünkel; azonban, a tudomány rengeteg lenyügöző részleteket nyújt.

A legfontosabb rész, melynek duplázódni kell az a DNS.  Egy nagyon
különleges mechanizmus, amely körülbelül 30 fehérje molekulából  áll, az
ismert DNS polimeráz, a DNS-en halag végig és duplázza. Amikor a sejt
osztódni kezd, DNS, amely az embernél körülbelül egy méter hosszú min-
den sejtben, 46 mikroszkópikus kromoszómában préselődik. Ezt  először
a DNS összehajtásával  érhető  el, majd az orsó összehajtásával , majd
az orsó összehajtásával és összehajtásával az összehajtott dupla orsó-
nak, amely páros kromoszómákat eredményez , amely bekerül minden újj
sejtben, úgy, hogy mindegyiknek van teljes kiegészített  DNS-e. A kromo-
szómák  ezután besorolódnak a közepére a  két újjonnan formálódott sej-
tek közé és a mikro csövecskék fogják és húzzák a centriolák felé melyek
az ellenkező végeken fekszenek. (3.6 ábra). Itt a kromoszómák  leteker-
cselődnek az új leánysejtekben ahol szabályozzák a sejtek tevékenységét.
Még feltűnőbb, hogyan duplázódik 1,6 milliméter hosszú DNS kör hurok
az  Escherechii coli-ban;  ez a hurok saját magától 800-szor kisebb sjtben
van összeszorítva. Ő nem formált összeszoritott kromoszómákat alakit, a
fejlett élőlényeknél van ilyen  eset és nem fonódnak össze.  Ez a folyamat
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körülbelül 42 percig tart, ez azt jelenti, hogy a polimeráz fehérjének két
DNS mechanizmusa, melyek mozognak a DNS hosszában, másolják a
genetikai kód bázisát, másodpercenként ezer pár sebességgel. A csodás
mikróbák kódja, sohasem szünnek  meg  minket elkápráztatni.

Csak nagyon átlagos nézetet adtunk a nagyon bonyolult folyamatról,
melyről néhány részletet tudunk, de még  nagyon sokat kell tanulnunk.
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ábra 3.6. egyszerű bemutatása a sejtosztódási folyamatnak. először a sejtmembrán pat-
tan és a dns kondenzálódik a kettős pálcikaszerű kromozómákba  (profázis). ezek a
kromoszómák aztán besorolódnak egyenesbe , amely a következő sejtek között fekszik,
míg az apró párosított centriólák helyezkednek el az ellentétes pólusokon  (anafázis ).  A
nukleáris membránok frissülnek  (telofázisban) az eredeti sejtektől, két normális funkciós
sejtekké válnak (interfázisba).
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Aztán itt vannak a többi különböző sejtek részei, mint amilyen a sejtmemb-
rán és a rostok sokasága melyeket meg kell duplázni. Vajon az ilyen bo-
nyolult és elkerülhetetlen integrált eljárások egyszerően maguktól  jelent -
kezhettek? Sok rész függ a másik részektől és nem lenne evolúciós túl-
élési  értéke, ha nincsenek jelen a szükséges részek. Például, mi haszna
lenne a DNS-ek  polimeráz fehérje  mechanizmusának, hogy megdup-
lázza?  És mi haszna lenne a polimeráznak a DNS nélkül melyet megdup-
lázna?  Egyik és a másik is felesleges lenne a másik nélkül, de mindkettő
nélkül nem lenne új szervezetek. És ez a helyzet az élő szervezetek több-
ségével.

Szüksége van egymással összefüggő széles sorra, hogy egyáltalán el-
kezdjen gondolkodni az életről. A biokémikus Michael Behe aki több szer-
vezeti rendszert tanulmányozott melyek sok részből állnak, amelyek
eggyütt kell, hogy dolgozzanak egymással, hogy működjenek. Számára
ezek a rendszerek jelentik” irreducibilis komplexitás“,40 és ez nagyon jól
leírja, amit találunk.

A rendszer olvasásának kialakulása és a DNS lektorálása. Amikor
a sejt osztódik, muszáj duplázódni százezertől milliárd bázisnak, melyek
formálják a DNS genetikai kódját. Némely hibák a másolásban ártalmat-
lanok és ritka esetben még hasznosak is, de a többi majdnem mind káros
és fatális. Az élő szervezetek szerencséjére, létezik több különleges rend-
szer melyek korigálják a másolt kódot, elhárítják a hibákat és helyes bázi-
sokkal felcserélik.41 Mivel az ilyen rendszerek eltávolítják a mutációt, ők
ellenzik az evolúciót. Az korrigált olvasás folyamata nélkül, melyeket a fe-
hérjék végeznek, a hiba százaléka a másolásban csak 1%-ot tenne ki és
ez teljesen nem kompatibilis az élettel. A nem aktiválása ennek a rend-
szernek a sejtekben a rák bizonyos formáinak az okozója. A funkcionális
korrigált rendszer megjavíthatja milliószor a másolás pontosságát és ez
megengedi, hogy az élet folytatódjon amíg a sejtek állandóan újból osztják
és fenntartják a pontosságát a saját DNS-nek. Ez feltesz még egy kérdést,
az élet keletkezésének  spontán modeljára. Az összetett  rendszerek kor-
rigálása hogyan evouláltak valamikor a rendszerben amely nagyon követ-
kezetlen volt a másolásban mielőtt ők léteztek? Egy tudós ezt úgy
azonosítja mint „egy megoldatlan probléma  az elméleti biológiában.“42

Néhány egyébb ötletek
Sok tudós érti, hogy mennyire hihetetlen az élet spontán megjelenése;

ezért nem meglepő, hogy több alternatíva van javasolva, de ezek, mint a
példák melyek fennt adva vannak, a lehetetlennel határossak. Ezek közé
tartozik: (a) az élet az atomban található  különleges információkból  ke-
letkezett. Erre nincs bizonyíték. (b) Először létezett több egyszerűbb fajta
élet amely a mostani élethez vezetett. Erre sincs sok  bizonyíték. (c) Az
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élet lehet, hogy az önmegteremtő  fehérje és RNS ciklusos rendszer ered-
ménye. Azonban, a molekulákat melyek részt vesznek ebben nagyon
nehéz előállítani és ők hajlamosak a gyors szétesésre. Különösen problé-
más az a tény, hogy az RNS-nek nincs masszív genetikai információs
könyvtára (DNS), amely szükséges még a  legegyszerűbb organizmushoz
is. (d) Lehet, hogy az élet a mély  óceánok hőforrásaiban keletkezett. Ez
egy nagyon korlátozott környezet melyben a forróság nagyon könnyen el-
pusztíthatja a finom molekulákat és nem biztosít hatalmas genetikai infor-
mációkat melyek szükségesek az élő rendszerhez. (e) Az élet kelet kez-
hetett az ásványi formák használatával, mint amilyen a pirit vagy  az agya-
gásványok mint sablonok az élő szervezetek   complex molekuláira.  Ezek-
nek az atomoknak megfelelő atom elrendezésük van, de ez az elren -
deződés állandóan változik és nem tudna adni az élethez szükséges kü-
lönféle komlex információkat. Sajnos,  a tudósok  gyakran keverik  a bő-
séges rendezettséget, melyek megtalálhatók az agyagásványokban, a
komplexitással  mely a DNS-ben megtalálható. Ez egy kicsit olyan, mint
mikor van könyve amely csak az ABC betűiből áll, melyek állandóan is-
métlődnek az elejétől kezdve a végéig, amíg az életben szükséges Oxfordi
szótár tele van hasznos információkkal. (f) Létezik egy népszerű elképze-
lés, hogy az élet keletkezett  mint RNS, mert az RNS–nek van valamilyen
enzimes tulajdonsága és kicsinyes replikációs javaslata. Ha bár a jól kép-
zett tudós bir csinálni RNS-t a laboratóriumban, nem úgy néz ki, hogy az
lehetséges  az elsődleges Földön mielőtt let  volna valamilyen élet. A bio-
kémikus Gerald F. Joyce, szakember ezen a területen, aki továbbra is haj-
lamos az RNS modellre figyelmeztet, hogy, „múszály épitenie
madárilyesztőt a madárilyesztőn keresztűl, hogy a ponthoz érjen amelyen
az első RNS biomolekula van  mely alkalmas az életre.“43 Továbbá, mint
a többi fennt említett javaslatoknál, honnan jönnek  az élethez nélkülöz-
hetetlen információk? (g) Ha annyira nehéz, hogy  élet a földön  kezdődjön,
akkor  lehet, hogy valamilyen  kívűli kozmoszból  érkezett, az üstökösön
vagy a porszemcséken utazva. Ez bár nem segít sokat, mert egyszerűen
eldobálja ugyanazokat a problémákat a másik területre. Ugyanazokat a
hihetetlenségeket és problémákat melyeket találunk a Földön, múszály
máshol is találnunk. Mindezek a hét alternativa javaslatoknak komoly prob-
lémájuk van és egyik sem  egyáltalán nem magyarázza a eredetét  az óri-
ási integrált információknak, melyeket találunk a DNS-en, melyek annyira
lényegesen fontossak a működéshez és reprodukációhoz, még a legegys -
zerűbb független szervezeteknek is, melyeket ismerünk. 

Néhány a bemutatott adatokból a tudományos közösséget megrendí-
tették mint kevésszer az újabb történelemben. A legendás brit filozófus
Antony Flew  majdnem két tucat könyvet írt a filozófiáról, évtizedekik az
ateisták igazi ikonja volt és a világ legismertebb filozófiai ateistájának  ne-
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vezték. Azonban, a közelmúltban azt találta, hogy a tudomány némely bi-
zonyítékai nagyon meggyőzőek és az ateizmusból átment a hitben, hogy
valamilyen fajta Istennek be kellett avatkozni, hogy megmagyarázza  az
ami kiderült.  Az ő szavai szerint , „múszáj volt neki arra menni ahová a bi-
zonyítékok vezették.“ Ő kihangsúlyozza, hogy „Isten létezésének legha-
tásosabb érve azok akik támogatják a nem régi tudományos felfede -
zéseket.“ Ő a finoman beállított univerzumról beszél  és különösen az élő
szervezetek reprodukációs erejéről, rámutatva arra, hogy az evolucionist-
áknak  „múszály adni valamilyen magyarázatot“ erre. Továbbá, „most úgy
tűnik, hogy a több mint ötven éves kutatási DNS leletek adták a teoriát a
tervezési anyagról az újj és rendkívűli erős érvre.“ 44 Bár Flu még mindig
nem fogadja el a hagyományos monoteista vallást, ő elhagyta az ateiz-
must a tudományos tények miatt.

Záró megjegyzések
Az egyik legmélyebb kérdés amellyel szembesülünk az az, hogy ho-

gyan keletkezett az élet. Paster megmutatta, hogy az élet csak a korábbi
életből keletkezik. Azóta igazi tudós sereg tanulmányozza, hogyan kelet-
kezhetett önmagától; de ez a tanulmányozás nem mutatkozott eléggé si-
keresnek. Azt találjuk, hogy az „egyszerű“ sejtek mérhetetlenül bonyolul-
tabbak mint ahogy gondolták és továbbra is van sok mindent tanulnunk. 

A tudósoknak volt némi sikere az egyszerű szerves molekulák létreho-
zásában, mint amilyenek az aminosavak a feltételezett elsődleges földi
feltételek alatt. Azonban, a laboratóriumi kísérletek kapcsolata azzal ami
lehet, hogy tényleg megtörtént a nyers, üres Földön, gyanús. A vitatott
siker mellett létezik főleg megoldhatatlan problémák sokasága a kémiai
evolúciónak. A bizonyítéka a szerves „lének“ nem találhatóak a geológiai
feljegyzésekben. Az élethez szükséges molekulák túlságosan finomak,
hogy túlélhetnék az elsődleges Föld  zord körülményeit . A kísérletek me-
lyek termelik az élet  egyszerű molekuláit nem adják a keresett  optikai
konfigurációt és keverve vannak minden szükségtelen és ártalmas mole-
kulákkal. Hogyan vannak csak az igaziak kiválasztva? Úgy néz ki, hogy
semmi nem biztosítja a nagy molekuláknak a szükséges szpecifikus infor-
mációkat, mint amilyenek a fehérjék és DNS-ek.

Sok független faktorok amilyenek találhatóak a genetikai kódban, DNS
szintézis  és a szabályozott biokémiai folyamatban,  vitatják az elképzelést,
hogy ők fokozatosan fejlődhettek, a túlélés evolúciós értékével, minden
fokozaton, míg nem voltak jelen az összes nélkülözhetetlen tényezők. Az
alternatív modellek  irreálisak vagy nem kielégítőek és teljesen figyelmen
kívűl hagyják a tényt, hogy az élet megköveteli  a bőséges koordinált in-
formációkat. Aztán létezik minden sejt rész formálódásának kérdése és
hogyan reprodukáltak ezek a részek. Minden matematikai számítások rá-
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mutatnak  lényegében lehetetlen kis valószínűségre. Dean Overman ku-
tató elhatárolja  az evolúciós dilemmát: „Az ember kiválaszthatja  vallási
alapon, hogy hisz az önszervezés elméletében, de az ilyen  hiedelemnek
múszály alapulni az ő metafizikai feltételezésein és nem a tudományos
és matematikai valószínűségeken.“45

A kémiai sikertelenség evolúciója, hogy kiterjessze a funkcionális mo-
dellt és a tudósák álltal tett kísérletek fennmaradását a próbálkozásokban,
hogy csináljonak egy olyan modellt, komoly problémákat szab a tudomány
jelenlegi gyakorlatáról. Miért olyan sok tudós hisz az élet keletkezésének
modelleiben, melyek követnek sok, lényegében lehetetlen feltételezéseket
és nem veszik figyelembe a hitet valamilyen tervezőben ? Létezik-e elő-
itéletes hozzáálás Isten ellen a jelenlegi tudományos intézményben? Vajon
ez a hozzáállás gátolja a tudományt, hogy megtalálja a teljes igazságot?
Valami itt nem olyan ahogy kellene.

Irodalom
1 Harold FM. 2001. The way of the cell: Molecules, organisms and the order of

life. Oxford, New York: Oxford University Press, p 251.
2 Jelentés Semmelweis-ről  főleg arra alapul: (a) Clendening L. 1933. The ro-

mance of medicine: Behind the doctor. Garden City, NY: The Garden City Pub-
lishing Co., Inc., p 324-333; (b) Harding AS. 2000. Milestones in health and
medicine. Phoenix, AZ: Oryx Press, p 24-25; (c) Manger LN. 1992. A history of
medicine. New York, Basel: Marcel Dekker, Inc., p 257-267; (d) Porter R. 1996.
Hospitals and surgery. In: Porter R. editor, The Cambridge illustrated history of
medicine. Cambridge, New York: Cambridge University Press, p 202-245.

3 Behe MJ. 1996. Darwin’s black box: The biochemical challenge to evolution.
New York: Touchstone, p 69-72.

4 Lásd a negyedik fejezet a  további vitáról a koncepció összetettségéről.
5 Blattner FR, et al. 1997. The complete genome sequence of Escherichia coli

K-12. Science 277:1453-1474.
6 Fraser CM, et al. 1995. The minimal gene complement of Mycoplasma gen-

italium. Science 270:397-403.
7 Farley J. 1977. The spontaneous generation controversy from Descartes to

Oparin. Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press, p 6.
8 Vallery-Radot R. 1924. The life of Pasteur. Devonshire RL, translator. Garden

City, NY: Doubleday, Page & Company, p 109.
9 Darwin C. (1859), 1958. The origin of species: By means of natural selection,

or the preservation of favoured races in the struggle for life. New York: Mentor, p
450.

10 Darwin F, editor. 1888. The life and letters of Charles Darwin, vol. 3. London:
John Murray, p 18.

11 Shapiro R. 1999. Prebiotic cytosine synthesis: A critical analysis and impli-
cations for the origin of life. Proceedings of the National Academy of Sciences
96:4396-4401.

85

naukaob_madjarski_amazon_Layout 1  12/23/2018  6:45 PM  Page 85



12 Thaxton CB, Bradley WB, Olsen, RL. 1984. The mystery of life’s origin: Re-
assessing current theories. New York: Philosophical Library, p 102-104.

13 A több referenciákat lásd: Yockey HP. 1992. Information theory and molec-
ular biology. Cambridge: Cambridge University Press, p 235-241.

14 Yockey HP. 1992. Information theory and molecular biology. Cambridge:
Cambridge University Press, p 240.

15 Denton M. 1985. Evolution: A theory in crisis. London: Burnett Books Limited,
p 261.

16 Thaxton CB, Bradley WB, Olsen RL. 1984. The mystery of lifes origin: Re-
assessing current theories. New York: Philosophical Library, p 52-53.

17 Giem PAL. 1997. Scientific theology. Riverside, CA: La Sierra University
Press, p 58-59.

18 Hull DE. 1960. Thermodynamics and kinetics of spontaneous generation.
Nature 186:693-694.

19 (a) Overman DL. 1997. A case against accident and self-organization. Lan-
ham, MD, Boulder, CO : Rowman & Littlefield Publishers, Inc., p 44-48; (b) Thax-
ton CB, Bradley WB, Olsen RL. 1984. The mystery of life’s origin: Reassessing
current theories. New York: Philosophical Library, p 45-47; (c) Yokey HP. 1992.
Information theory and molecular biology. Cambridge: Cambridge University
Press, p 234-236.

20 Azonosítása e formáknak néhány bonyolult molekulánál nehezebb.
21 Példa a közelmúltból, melyek  ugyanazt az eredményt adják  lásd: (a) Bern-

stein MP, et al. 2002. Racemic amino acids from the ultraviolet photolysis of in-
terstellar ice analogues. Nature 416:401-403; (b) Muñoz Caro GM, et al. 2002.
Amino acids from ultraviolet irradiation of interstellar ice analogues. Nature
416:403-409.

22 Yockey HP. 1992. Information theory and molecular biology. Cambridge:
Cambridge University Press, p 237, indicates that a mixture of the two kinds of
amino acids would interfere with the folding process.

23 Egy nemrégi kisérletet lásd: Saghatelian A, et al. 2001. A chiroselective pep-
tide replicator. Nature 409:797-801.

24 Fraser CM, et al. 1995. The minimal gene complement of Mycoplasma gen-
italium. Science 270:397-403.

25 Bradley WL, Thaxton CB. 1994. Information and the origin of life. In: More-
land JP, editor. The creation hypothesis: Scientific evidence for an intelligent de-
signer. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, p 173-210.

26 Erről tovább tárgyalunk az 5. fejezetben.
27 Küppers B-O. 1990. Information and the origin of life. Manu Scripta A, trans-

lator. Cambridge, MA, London: The MIT Press, p 60.
28 Arra vonatkozóan, hogy az intronok  a genomban hasznosak, vitatja, de

egyre több funkciót rákényszerít.  Lásd: (a) Brownlee C. 2004. Trash to treasure.
Junk DNA influences eggs, early embryos. Science News 166:243; (b) Dennis C.
2002. A forage in the junkyard. Nature 420:458-459; (c) Standish TG. 2002. Rush-
ing to judgment: Functionality in noncoding or “junk” DNA. Origins, Number 53:7-
30.

86

naukaob_madjarski_amazon_Layout 1  12/23/2018  6:45 PM  Page 86



29 Nirenberg M, Leder P. 1964. RNA codewords and protein synthesis: The ef-
fect of trinucleotides upon the binding of sRNA to ribosomes. Science 145:1399-
1407.

30 Raven PH, Johnson GB. 1992. Biology, 3rd edition. St. Louis, Baltimore:
Mosby-Year Book, Inc., p 307.

31 Klasszikus irat: Horowitz NH. 1945. On the evolution of biochemical synthe-
ses. Proceedings of the National Academy of Sciences 31:153-157.

32 Behe MJ. 1996. Darwin’s black box. New York: Touchstone, p 154-156.
33 Ruse M. 2000. The evolution wars: A guide to the debates. New Brunswick,

NJ, London: Rutgers University Press, p 154.
34 (a) Oparin AI. 1938, 1965. Origin of life, 2nd edition. Morgulis S, translator.

New York: Dover Publications, Inc., p 150-162. (b) Fox SW, et al. 1970. Chemical
origins of cells. Chemical and Engineering News 48:(26):80-94.

35 Day W. 1984. Genesis on planet earth: The search for life’s beginning, 2nd
edition. New Haven, CT, London: Yale University Press, p 204-205.

36 Javor GT. 1998. What makes a cell tick. Origins 25:24-33.
37 (a) Hoyle F. 1980. Steady-state cosmology re-visited. Cardiff, UK: University

College Cardiff Press, p 52; (b) Hoyle F, Wickramasinghe, NC. 1981. Evolution
from space: A theory of cosmic creation. New York: Simon and Schuster, p 24,
26.

38 Morowitz HJ. 1968. Energy flow in biology: Biological organization as a prob-
lem in thermal physics. New York, London: Academic Press, p 67.

39 Anonymous. 1982. Threats on life of controversial astronomer. New Scientist
93 (Number 1289):140.

40 Behe MJ. 1996. Darwin’s black box: The biochemical challenge to evolution.
New York: Touchstone, p 39.

41 Radman M, Wagner R. 1988. The high fidelity of DNA duplication. Scientific
American 259(2):40-46.

42 Lambert GR. 1984. Enzymic editing mechanism and the origin of biological
information transfer. Journal of Theoretical Biology 107:387-403.

43 Az idézet-ből (a) Irion R. 1998. RNA can’t take the heat. Science 279:1303.
Lásd még: (b) Joyce GF. 1989. RNA evolution and the origin of life. Nature
338:217-224.

44 Flew A, Habermas GR. 2004. My pilgrimage from atheism to theism: A dis-
cussion between Antony Flew and Gary Habermas. Philosophia Christi 6(2):197-
211.

45 Overman DL. 1997. A case against accident and self-organization. Lanham,
MD, Boulder, CO: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., p 101-102.

87

naukaob_madjarski_amazon_Layout 1  12/23/2018  6:45 PM  Page 87



Tragédia
A hírek rosszak voltak, de pár nap múlva még rosszabbak lesznek. Az

én barátom Loyd késő estig dolgozott és ment vissza az egyetemre ahol
várta a pihenés, osztályok és feladatok. De még sok idő elmúllik, amíg
odaér. Kimerült volt és elhagyatott országúton vezetett, a fáradság le-
győzte és az autója a folyóba száguldott. Túlélte, de hamarosan megtudta,
hogy sérülései nagyon komolyak. Ez a baleset megszakította az idegeket
a gerincoszlop alsó részében és többé nem birta mozgatni a lábait. Élete
végéig a tolószékhez volt kötve.

A kezelés, ha ezt így lehet nevezni, nagyon lassú volt. Szerencsére ő
nem egy közönséges ember volt és határozott volt, hogy nem engedi meg,
hogy az ő problémái a társadalom számára problémává váljon. Az ő erős
mentális képességei és kitartása tartották az egyetemen sokáig. Kitűnő
tanár, lelkész és kiadó volt. De ez a baleset nem volt a fizikai fájdalmainak
a vége. Mivel az idegszálai megszakadtak, a lábai állandó problémák for-
rása volt és a hajlam a romlás felé annyira komoly lett, hogy a baleset után
öt évre amputálták a lábait.

Egymással összefüggő részek
A baj ami Loydnak volt a saját lábaival, azután, hogy a gerincoszlop sé-

rült, illusztrálja, hogy mennyire sok részek az élő szervezeteknél függnek
egymástól. Az izmok a lábaiban, nem birtak funkcionálni az idegek nélkül,
melyek szállítanák az impulzusokat melyek az összehúzódásukat idézik
elő . És az idegek saját maguknak hasznavehetetlenek lennének az izmok
nélül melyek válaszolnának a küldött impulzusokra, de mindkettő felesle-
ges lenne a bonyolult kontrol rendszer nélkül az agyban, mely meghatá-
rozza mikor kívánatos a mozgás és így biztosítja a megfelelő ingert, hogy
az izom mozduljon. Ez a három rész, egy vázizom, ideg és ellenőrző me-
chanizmus, adják az egymással összegüggő részek egyszerű példáját.
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Fejezet 4

A bonyolultság összetettsége

A kihívás teljes megvilágosítása arról, hogy az atomok, hogyan  
kapcsolódnak – itt a földön és talán a többi világokon – az élő 
szervezetekbe eléggé bonyolult, hogy gondolkodjanak a saját 

keletkezésükről szörnyűbb akármitől a kozmoszban.1

Martin Riz, csillagász
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Egyik sem közülük nem funkcionálhat amíg nincsenek az összes nélkü-
lözhetetlen részek. Az én barátom esetében, hiányzott az ideg és ez miatt
a lábai nem csak hasznavehetetlenek voltak hanem zavaró is, melyet el-
határozta, hogy eltávolítsa.

Mint általában, mi nagyban leegyszerűsítjük a dolgokat. A mi példánk-
ban szükségünk van még vitális részekre, mint amilyenek a különös szer-
kezetek melyek átviszik az idegimpulzusokat az idegből az izmokba. Ezek
a szerkezetek különleges vegyi anyagot szekretálnak melyet az izmon
specifikus receptor fogad és ez a receptor mikor stimulált változtatja az
elektromos töltést az izomszálakon és eredményezi, hogy húzódjanak;
van még sok más komplikált tényezők.

Nagyon finom hosszúkás szálak melyek az ideg sejtek része, hosszab-
bak lehetnek egy méternél és mégis az átmérőjük csak a miliméternek
ezred része. Hogy ezek a hosszúkás sejt szálak helyesen funkcionáljanak
, a különleges szállító rendszer viszi a részeket és a vegyi anyagokat előre-
hátra nagy távolságban.2 Még az izmok sem egyszerű szerkezetek. A mi
izom erőnket sok ezer egység biztosítja, melyek apró fehérje molekulákat
tartalmaznak amelyek „csúszik“ a szál hosszán, hogy húzzák és szorítják
az izmokat melyek aktiválják a szervezetünk 206 csont többségét.

Az izomműködés ellenőrzése szintén nagyon összetett dolog, az agy
nagy részeivel vagy gerincoszloppal mely koordinálja több mint 600 izom
tevékenységét a testünkben. Sok testmozgások megkövetelik az izmok
összehangolt cselekvését egyidejüleg. Nem megfelelő ellenőrzéssel
izomgörcsünk lehet és más komoly körülmények, amely illusztrálja az
összeesést vagy epilepsziát. Hogy megkönnyítsék a sima hatását,
léteznek külünleges orsós szerkezetek az izmokban, melyek állandóan
követik az izmok aktivitását. Ilyen „orsókból“ különösen sok van az izmok-
ban melyek ellenőrzik a pontos mozdulatokat, mint amilyenek az izmok
melyek mozgatják az újjainkat. Az „orsókban“ két féle modifikált izomszálak
léteznek, melyek fenntartják a feszültséget úg, hogy a különleges szen-
zoros idegek azokon a szálakon az izom hosszúságát, feszességét és
mozgását követhetik. Ezek az „orsók” kissé olyanok mint a miniatür izom-
rendszerek magában az izmokban és saját egymással összefüggő cso-
portokat alkotnak. Nem minden része ezeknek az „orsóknak” függ a többi
résztől, de többségük, ha nem is az összes, nem funkcionál ha hiányoznak
valamilyen más részek.

A betörést jelző rendszer szintén illusztrálja az egymással összefüggő
részeket. Az autóban vagy a házban, nélkülözhetetlen bizonyos számú
alapvető rész. Múszáj, hogy legyen; (1) egy érzékelő, amely érzékeli a be-
tolakodót; (2) huzal (vagy hordozó), hogy jelezze az ellenőrző rendszer-
nek; (3) ellenőrző rendszer; (4) áramforrás; (5) a vezetékek, amelyek
bekapcsolják a riasztást; és (6) riasztó, amely általában egy sziréna. Mint
az izom, ideg és a szabályozó mechanizmus példája és többi példa melyek
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az utolsó fejezetben adva vannak, ezek az egymással összefüggő részek
rendszerei, ahol a rendszer nem funkcionálna ha nincsennek jelen az ösz-
szes nélkülözhetetlen részek. Ezek képviselik a nemcsökkenő komplexi-
tást,3 néha nem csökkenő strukturának nevezve.4

A komplexitás alatt értjük a specifikus rendszereket, mint amilyen a be-
hatolásjelző riasztó, amelyeknek van egymással összefüggő része. Ez
nem ugyanaz mint amilyen a bonyolúltság. Sok dolog bir lenni komplikált,
de nem komplexek, mert az ő részeik nem kapcsolódnak egymáshoz és
nem függnek egymástól. Például, a mechanikus óra fogaskerekei melyek
forognak és kapcsolódnak egymáshoz, komplex; ő egymással összefüggő
részekből tevődik össze, nélkülözhetetlenek a megfelelően működő órá-
hoz. Másik oldalról, egy rakás szemét bir lenni nagyon bonyolúlt, több rész-
szel rendelkezve mint az óra, de nem komplex mert az ő részei
függetlenek egymástól. A különböző dokumentumok oldalai a szemetes
kosárban bonyolultak lehetnek, de a regény oldalai komplexok, össze van-
nak kapcsolva és egymástól függnek ahogy a regény cselekménye kibon-
takozik.

A komplex dolgok bonyolultak, de a bonyolult dolgoknak nem múszály
komplexnek lenni ha a részeik nincsennek össszekötve. A nagy kérdés
arról, hogy a tudomány felfedezi Istent, fontos megkülönböztetni azt ami
komplex és azt ami bonyolult. Sajnos sokan, beleértve a tudósokat is, ke-
verik ezt a két fogalmat. A biológiai rendszerek többsége komplex; sok
egymással összefüggő részeik vannak melyek mint az izmaink, felesle-
gessé válhatnának ha nincsennek jelen más összekötő részek, mint ami-
lyenek az idegek és az ellenőrzési rendszer. 

Két évtizeddel ezelőtt az angol filozófus és etikus William Paley (1743-
1805), megjelentette a híres könyvet Natural Theology,5 mely híres filozó-
fiai ikon lett és sok kiadvány ért meg. Ez a könyv válasz volt a javaslatokra,
hogy az élet magától jöhetett létre és, hogy Isten nem létezik. Paley azt
állította, hogy az élő szervezeteknek múszály volt lennie valamiféle terem-
tőnek és arra a következtetésre jutott, sokkal hamarabb mint ahogy gon-
doltuk mennyire kompexek azok. Az ő híres példája az óra. Amikor séta
közben egy követ találunk, valószínű, nem tudnánk megmagyarázni, hogy
honnan ered. Másrészt, ha találunk órát a talajon, rögtön leszögezhetnénk,
hogy azt az órát valaki megcsinálta. Múszály volt valaikenek összerakni,
aki értette a felépítését és használatát. Mivel a természet öszetetteb mint
az óra, meg kellett valakinek csinálnia. Paley továbbra is állította, hogy az
eszköz mint amilyen a teleszkóp valaki tervezte, ez a helyzet a komplex
szemmel is. Ő vitatta az elképzelést, hogy az evolúciós haladás eredmé-
nye kis változatosságok sokasága és illusztrálta ezt mondván arról a nél-
külözhetetlen szerkezetről a torkunkban az űgynevezett torok fedő.
Amikor nyelünk, a torok fedő tartja az ételt és italt a tüdőnkön kívűl, úgy
hogy becsukja a légcsőt. Hogy a torok fedő sokáig fokozatosan feljődjön,

90

naukaob_madjarski_amazon_Layout 1  12/23/2018  6:45 PM  Page 90



ő annak az időnek a legnagyobb részében felesleges, mert nem zárná a
légcsőt amig nem evoúlálna a teljes nagyságig. 

Paley érveit sokáig vitatták. Többször állítják, hogy Darwin és a szelek-
tállt természet koncepciója figyelembe vették Paley érveit.  A könyvében
The Blind Watchmaker (A vak órásmester), az oxfordi professzor Richard
Dawkins, különösen elszórakozott Paley óra példájával, kihangsúlyozva,
hogy ő (hibás) dicsőitett és teljesen hibás. Továbbá, „egyetlen órás” a ter-
mészetben a vak fizikai erők és „Darwin lehetővé tette, hogy intelektuállis
töltésü ateista legyen.“6 Úgy tűnik, hogy ebből semmi nem igaz. A nemrégi
felfedezések miatt a modern biológiában, melyek felfedezik a hatalmas
egymással összefüggő renszdszerek sorozatát , sokan kételkednek, hogy
Paley ezzel a kinevetett órával éppen eltalálta a célt.

Meg tudja-e magyarázni az evolúció a komlexitást?
Az evolúció tehetetlen, hogy kielégítő magyarázatokat nyújtson a komp-

lex rendszerek fokozatos fejlődéséhez az egymással összefüggő része-
ihez. Teljesen ellentétben, maga a folyamat mely állítólag mozgatja az
evolúciós fejlődést, valójában megakadályozhatja az komplexitás fejlődé-
sét. 1859-ben Charles Darwin megjelentette a könyvét, A fajok eredete. Ő
ajánlotta az elméletet, hogy az élet az egyszerűbből a fejlettebb formákba
evoúlált, egyenként kis fokban, a folyamattal melyet természetes szelek-
ciónak nevezte el. Ő indokolta, hogy a szervezetek állandóan varriálódnak
és túl sok reprodukáció létezik, mely versenyt eredményez. Ilyen feltételek
mellett a felettes organizmusok túlélik az alsóbb rendüeket. Így van evo-
lúciós haladása a legalkalmasabbak túléléséhez.

Ez a rendszer első látásra nagyon érthetőnek tűnik és széles körben
elfogadott, habár némely evolúcionisták elhatárolódnak csak a változá-
sokra, minden természetes szelekció nélkül, mely segítené őket. A legal-
kalmasabbak túlélése különösen úgy cselekedne, hogy a gyengébbeket
eliminálja, alkalmatlan szervezetek, de ő nem biztosítja az evolúció komp-
lex rendszerének az egymással összefüggő részeket. Ezek a rendszerek
nem működnek és nincs túlélési értékük, amig nincsennek jelen az összes
szükséges részek. Más szóval, a természetes szelekció, úgy működik,
hogy eliminálja az alsóbbrendű szervezeteket, de nem tervezheti a komp-
lex rendszereket. Ez mellett, a természetes szelekció nem olyan folyamat,
mely különösen támogatja az evolúció koncepcióját. Elvárnánk, hogy a
legalkalmasabb szervezetek fennmaradjanak, ha evoúláltak esetleg vagy
Isten teremtette őket.

A tudósok most tulajdonítsák a varriációt amit látunk a mutációs szer-
vezetekben, melyek többé, kevésbé állandó változások a DNS-ben. Fel-
fedezzük, hogy a mutációkat különböző tényezők okozzák. Most a
tudományos érdeklődés eltolódik a pici változásokról egy vagy néhány
DNS bázis tevékenységére, áthelyezett részekre, melyek néha több ezer
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bázisból állnak. Az ilyen szegmentek mozognak, néha nagyon gyorsan,
egyikből a másik DNS részben és még a szervezetek között is. Az ilyen
lépések hasznosak lehetnek a sokféleség biztosításában, de károsak is
lehetnek. Más tudósok másmilyen fajta mechanizmusokra néznek, melyek
a varriációkat adják, mint amilyenek a változások az ellenőrző génekben,
melyek irányítják a fejlődést (homeobox gének).7 Ez a biológia területe
melyen még sokat kell tanulnunk. A kreacionisták és evolúcionisták hiszik,
hogy a mutációk jelentkeznek és okozzák a kisebb változásokat melyeket
az evolúcionisták mikroevolúciónak neveznek. Az evolúcionisták hisznek
sokkal nagyobb változásokban, az úgynevezett makroevolúciban, amíg
azok akik elfogadják a Teremtést nem fogadják el ezt a konceptet. Az úgy-
nevezett mikroevolúció bizonyítékai (habár a kifejezés nem megfelelő) jók,
de a mikroevolúcióval nem ez a helyzet .

Bár tagadhatatlan, hogy valamilyen változások vannak, némely álltalá-
ban használt példák nem tudnak lenni azok aminek tekintik. A fő eset, a
legtöbb biológiai könyvekben illusztrált, az arányok számának változása
a világosoktól a sötétebb borsos lepkék Angliában. Ezt néha nevezik „mu-
táció“8 és „kihangsúlyozott evolúciós változásnak.“9 De kiderült, hogy az a
változás valószínű nem egyik de másik sem. A szennyezett környezet tette
a fákat sötétebbé, az ipari korszak idején, a kérgükön lévő világosabb zuz-
mók pusztulásával. Amikor ez megtörtént, úgy tűnik, hogy a sötét borsos
lepkék aránya megnagyobbodott. A sötét lepkék védettek volltak mert ke-
vésbé voltak láthatóak a ragadozóknak. Ahogy a fák világosabbak lettek
az utolsó fél évszázadban, a világos borsos lepkék aránya úgylátszik meg-
nőtt. Azonban, van komoly tudományos kihívása ennek a példának.10 Más
régiók tanulmányai ellentmondásos eredményeket adnak, de az elsődle-
ges kísérlet, mely támogatja a természetes szelekciót, a normális körül-
ményekre nem reprezentatívnak tekintik. Úgy tűnik,hogy a lepkék
népessége egyszerűen változtatja a gének arányait, amelyek már létez-
nek.

Amikor tesztelték az új rovarölőket, a rovarok többsége megemmi -
sült,de úgy tűnik mindig vannak néhány furcsa egyedek melyek ellenállnak
és ezek reprodukálódnak és elfoglalják a területet. Ezek ellenállóak a vegyi
anyagokra és mivel kevesebb konkurenciájuk van, gyors szaporodásuk
jön létre és dominánssá vállnak. 

Ugyanez a fajta esetek, úgylátszik gyakran utalnak a kezdetére „fejlő-
dés“ a csírák ellenállásának az antibiotikumokra. A mi „új“ szuper csíráink,
ellenálóak sok antibiotikumra, úgy néz ki, hogy léteznek elrugaszkodóak
az antibiotikumoktól már nagyon régóta és valójában nagyon gyakori or-
ganizmusok.11 Az antibiotikumokból is sok van és az organizmosokból
erednek melyek a talajban élnek. A szupercsírák melyek ellenállnak, hogy
minket támadjanak, főleg gyakrabban azért, mert megemeltük a relativ
számukat túl sok antibiotikum használatával, hogy megsemmisítjük az ér-
zékeny riválisaikat, melyeknek nincs ellenálló képességeik.
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A vezető tudósok vitatták a koncepciót amelyben a fennt megadott
három példa tényleg képviseli a nem régi evolúciós mutációt vagy hala-
dást.12 Úgy néz ki, hogy a vezető gének melyek termelik a „változásokat”
nem újdonság és nem dolgoznak a gyors fejlődésnek az akciójában, mint
azt néha állitják. Ezek a gének már jelen voltak, kis számú népességben
és csak a népességek aránya változott meg, mert a természetes szelekció
válaszolt a változásokra az élő környezetben.

Az új evolúciós fejlődésnek szüksége van új genetikai információra és
az arányok nem egyszerű változására a már jelen lévő géneknek ami úgy
néz ki, hogy általános eset a lepkéknél, rovarirtóknál és az antibiotikumok-
nál. A mutációk melyek magában foglalják az igazán új információs válto-
zásokat a DNS-ben tényleg jelentkeznek13 és a természetes szelekció
kedvez néhánynak közülük bizonyos esetekben ellenálás nyújtásával az
antibiotikumokkal szemben. A virus mely az influenzát okozza, hirhedt a
gyors változásokra, de ezek csak kicsinyes variációk14 és nem új komplex
tervezés. Úgy látszik, hogy az organizmusok, beleértve azokat a legegy-
szerűbbeket is, sok különféle védelmi rendszerrel felruházva, mint ahogy
a mi három példánk illusztrálja. Ezek a dolgok biztosítják a nagyon ellenáló
dolgokat az élethez a Földön, de nem képviselnek valamilyen új evolúciós
haladást. Ez a sok feltételezett példa a gyors evolúciós adaptációról nem
az. 

A mutációk közismertek a káros hatásokról. Álltalánosan említett arány
csak egy kedvező mutáció az ezer rosszhoz képest, de ezekről tényleg
nincsenek szoros adatok. Azonban kevés a gyanú amikor véletlen mutá-
ciók kérdésében, a természetes szelekciónak harcolnia kell a hatalmas
káros szaporodások arányával a kedvező hatásúakhoz képest. Az evolú-
ciónak a javulás irányában kell haladnia és nem a degenerálódás felé. Ezt
szem előtt tartva, némely kalkulációk megindítják a kérdést, az emberi faj
egyáltalán hogyan élte túl ezeket a sok káros esélyeket a ritka kedvező-
ekhez viszonyítva.15 Elvárnánk, hogy majdnem minegyik véletlen fajta vál-
tozás, mint amilynek a mutációk, károsak, mert komplex élő rendszerekkel
van dolgunk, melyek már funkcionálnak. A változások az ilyen rendsze-
rekben általában azt eredményezik, hogy nem nagyon jó funkcionálnak
vagy sehogy sem. Csak egy komplex rész megváltozásával káros lehet,
több másik részekre, melyek függnek annak az egy résznek a működésé-
től. Hogy ezt illusztráljuk: mennyi javulást várhat a komplex oldalon ame-
lyet most olvas amikor véletlen gépelési hibák dobódnának be? Mennél
jobban változtatja, annál rosszabb. Minnél komplexebb a rendszer, annál
nehezebb változtatni, hogy ő továbbra is funkcionáljon.16

Az egyik legkomolyabb kihívás melyekkel az evolúciós modell szem-
besül az az alkalmatlansága, hogy megmagyarázza hogyan evoúláltak a
komplex szervek és szervezetek az egymással összefüggő részekkel va-
laha. Az általános probléma az, hogy a véletlen mutációk nem tudnak pár-
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huzamosan tervezni, hogy fokozatosan tervezzék, de az igazi fajta mu tá -
ciók sokaságának megjelenésével azonos időben, hogy új szervezeteket
termeljenek, hihetetlen. Ha akarja ezeket a komplex rendszereket termelni,
maga a túléléshez legalkalmasabb természetes szelekció folyamata, me-
lyet Darwin feltételezett, igyekezett volna megakadályozni az evolúcióju-
kat. Amíg nem léteznek az összes nélkülözhetetlen complex rendszerek
részei, úgy, hogy az a renszer működőképes legyen, nincs túlélési érték.
Ez előtt a nem funkcionális felesleges részek a nem teljes rendszernek a
fejlődésében felesleges, neheztelően zavaró. Elvárható volna, hogy őket
a természet eliminálja. Például, milyen túlélési értéke lenne az újonnan ki-
fejlődött izomnak, idegek nélkül, melyek stimulálják, hogy feszüljön és mi-
lyen túlélési értéke lenne az idegnek a kontrollált mechanizmus nélkül a
nélkülözhetetlen stimuláció biztosításához? 

Az egymással összefüggő részek rendszerében, ahol semmi sem funk-
cionál míg nincsenek az összes nélülözhetetlen részek, elvárható, hogy a
természetes szelekció eltávolítja az alkalmatlan szervezeteket a felesleges
hasznavehetetlen szervekből melyek épp fejlődnek. Mint a korábban em-
lített barátom lába, melyek használhatatlanná válltak amikor az idegek
megszakadtak, ezek azok a részek, melyek nélkül jobb. Ahhoz hogy a
durva analógiát használjuk, valószínűbb hogy győz a kerékpár versenyben
melyeknek nincs segéd motorjuk, mint azokkal melyeknek van nehéz nagy
része a gépekből, de nem elég részeikkel, hogy ők működjenek is. Hogy
a természetes szekekció kiválasztjon valamilyen szerkezetet, ennek a
szerkezetnek múszály rendelkeznie valmilyen fölénnyel mely biztosítja a
túlélés értékét – de részben nem funkcionális rendszerek melyek nem
funkcionálhatnak, nincs túlélési értékük; ők fölösleges ballasztok. Kiderült,
hogy az állítólagos evolúciós túlélési folyamata a legalkalmasabbaknak
tudja eliminálni a gyenge organizmusokat, de nem tudja előre tervezni,
hogy evoúlálja a kompex rendszereket és ez megkívánná, hogy eliminálja
a fokozatosan fejlődő komplex rendszereket, mert nekik nincs túlélési ér-
tékük amíg nincs nélkülözhetetlen részük.

Nem mindig lehetséges meghatározni, hogy a bizonyos rész vagy fo-
lyamat a komplikált rendszerben lényegében a zavaró javasolt helyzetnek
van sok evolúciós előny-e. Például, egyes evolúcionisták sugalják, hogy
az oka, hogy némely állatnál fokozatosan evoúlált a szárny, mert ezek az
állatok az első végtagokat használták először a leszállásra a fáról, mielőtt
evoúlált a független mozgó repülés. Más evolúcionisták egyáltalán nem
egyeznek ezzel, feltételezve, hogy a repülés evoúlált az állatoknál a talajon
melyek megpróbáltak gyorsabban mozogni vadászatkor a zsákmányra.17

Különös, az evolúciós vitában alig, hogy egyáltalán komolyan figyelembe
veszik a kihangsúlyozott jó első végtagok használatának veszteségét,
amíg ők fokozatosan változnak a fázisokon keresztül, melyekben nem jók
a végtagok sem és a szárnyak sem. Spekulálni könnyű és hasznot keresni
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majdnem mindegyik furcsa helyzetben. Ha buldózert talál a teniszpálya
közepén állítani tudja, hogy itt van azért, hogy hozzáadjon a játék sokszí-
nűségéhez! A probléma a megerősítésben van. Meg kell határoznunk mi
a tény és mi a értelmezése, sokkal jobban mint ahogy most tesszük.

A tudósok tisztában vannak a problémával, melyik komplexitás jelenti
az evolúciót. Nemrégi cikk a Nature folyóiratban megpróbálja megmagya-
rázni, hogy az evolúció hogyan tudja megmagyarázni a „komplex tulajdon-
ságok“ keletkezését.18 De ennek a javaslatnak sok problémája van,19

melyek közül nem a legkisebb az, hogy létezik hatalmas üresség a szá-
mítógépen programozott egyszerű „digitális organizmusok” között, melyek
a kísérletekben használatosak és a normális élő környezet élő szerveze-
teiben. A szerzők tudtak volna kapni valamilyen egyszerű evolúciós előnyt,
a sorok segítségével melyek önkényesen definiáltak, mint hatékonyak. Ez
a fajta gyakorlat előbb jelent inteligens tervezést , mint véletlen változást,
melyek jelennek a nyers természetben önmaguktól, mint ami elvárható az
evolúciótól. Mások a számítógépen alapuló programok használatával,
hogy megmagyarázzák az evolúció komplexitását, de a vezető biológusok
kritizálják ezeket a próbálkozásokat mint túl leegyszerűsítetteket és telje-
sen nem összekapcsolt a tényleg bonyolult világ élő szervezeteivel.20

A kiemelkedő evolúcionisták, mint Douglas Futuyma a Michigeni egye-
temről21 és a többiek, szintén elszórakoztak a kompex evolúció problémá-
jával. Az ő javaslataik nem igen biztatóak az evolúcióra nézve. Néha mint
megoldást ajálja a természetes szelekció, de mint azt már fennt illusztrál-
tuk, ő igyekezne eliminálni még nem funkcionált fejlődő evolúciós rend-
szerek fázisait, az egymással összefüggő részekkel. Szintén javasolják,
hogy az egyszerű rendszerek fokozatosan evoúlálhatnak komplexumokká.
A gyakran használt példa az az, hogy van egyszerű, komplexebb és na-
gyon komplex fajta szemek a különböző állatoknál. Ez állítólag azt szem-
lélteti, hogy a szem is evoúlálhat. Ez az érvelés nem veszi figyelembe a
tényt, hogy az egyszerű szem más elven működik mint a fejlettebb szem
és a fejlettebb szemnek is van komplex rendszere, mint amilyenek az au-
tomatikus fókuszálások és a rendszereknek melyek regulálják a nyílást,
sok egymással összefüggő részeik vannak amelyek nem funkcionálnának
amíg nincs itt mind. A javasolt megoldás túl egyszerű a tényekkel össze-
hasonlítva. Egy másik javasolt evolúciós magyarázata a komplexitásnak,
az, hogy az evolúció modifikálta néhány bonyolult szerkezetet, hogy elő-
állithasson más szerkezeteket másmilyen funkciókkal.22 Ez ismét felveti a
komplexitás kérdését, mert ebben a modellben szükséges komplex rend-
szer amelyel elkezdhetné. Az evolúciónak nincs megfelelő megoldása a
komlexitás kérdésére.

Továbbá feltehetjük a kérdéseket: ha az komlex evolúció reális dolog,
amikor a millió élő fajtát nézzük a Földünkön miért nem látunk semmilyen
komplex rendszereket a fejlődés folyamatában? Miért nincsennek fokoza-
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tosan evoúlált lábak, szemek, májak stb. azokon a szerveken melyeken
még nincs? Ez komolyan tagadja, hogy az evolúciós folyamat reális.23 A
komplex rendszerek szigorúan tagadják az evolúciós forgatókönyvet.

A komplex rendszerek bősége
Már leírtuk a sejtek reprodukciójának komplex folymatát.24 Az egyszerű

szervezetek többsége, mint amilyenek a mikróbák, általában az egyszerű
sejtosztódással reprodukálódnak, két szervezetet formálva ugyanazzal a
DNS formulával. A bonyolultabb organizmusok általában következő gene-
rációt képeznek komplex folyamattal ivaros reprodukációt, mely magába
foglalja a szélesebb sor egymással összegüggő vagy nemcsökkenő ösz-
szetett folyamatokat. Például, a termelésben a tojás és a mag termelése,
két fontos egymást követő része. Az elsőben cserélődnek a DNS-ek, a
másikban pedig csökken a kromoszómák száma úgy, hogy amikor a mag
és a tojás végül egyesül, hogy új organizmust képezzenek, normális meny-
nyiségű DNS van jelen. A mag és a tojás evoúlálása sem és az egyesülé-
sük a megtermékenyítés folyamatában nem egyszerű folyamat. Szük sé-
 gesek magasan specializált fokozatok mielőtt az ivaros reprodukációs
rendszer egyáltalán funkcionálhasson. Ismét van egy az egymással össze-
függő példák sorozata amelyektől nem várnánk el, hogy egyszerűen hir-
telen jelenjenek meg és melyeknek nem volna semmilyen túlélési értéke
amíg nem funkcionál az összes nélkülözhetetlen fázis. Nem úgy néz ki,
hogy a komlex ivaros szaporodás valaha is evoúlálhatott. 

Folytathatnánk több száz komplex rendszer felsorolását az egymással
összefüggő részeikkel. Ha csak egy lényeges komponens hiányzik, az
egész rendszer használhatatlan. A mi képességünk, hogy érezzük az ízt,
illatot, melegséget stb. mind az egymással összefüggő egységek rend-
szerétől függnek. Például, ízlelőbimbók a nyelvünkön feleslegesek ha nin-
csennek különleges érzékelő sejtek a bizonyos ízre, mint amilyen a cukor
édessége. De ezek a sejtek is feleslegesek, ha az az érzés nem jut el az
agyig. Az embereknél az édes íz érzékelése a sejtből vivődik át az ízelő-
bimbókba a nyelvünkön – hosszúkás idegsejten – az ízek központjában
az agy szerkezetében. Innen másik ideg sejten megy az agy talamuszá-
ban, és a harmadikként ideg sejtel az agykéregbe ahol képződnek az ana-
lízisek és a válaszok, ami úgyszintén komplex folyamat. 

Az ízek átvitelének rendszere egyszerű a mi képességünkel összeha-
sonlítva, hogy haljuk és analizáljuk a hangokat. A fülünkben van komplikált
spirálisan formált szerv (csiga), amely nélkülözhetetlen speciális részek
sokaságából áll, melyekhez tartoznak a visszaszállító információs rend-
szerek. A csiga a fülben mérnöki mikroszkópikus csoda. Ő viszi a felfede-
zett hangokat a különböző idegsejtekbe , melyek feltárják a különböző fajta
változásokat a hangokban. Aztán más idegsejtek integrálják ezeket az in-
formációkat a további analizálásra. Ezekben a lenyügőző analizis rend-
szerekben jelen van sok egymással összefüggő részek. 
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Nem csak mi vagyunk komlexek, minden élő szervezet ilyen. A vissza-
tetsző hernyó igazi csodát művel amikor lepkévé alkul – szó szerint teljes
átalakulás. Az evolúciós összefüggésben, ilyen átalakulásnak lenne-e va-
lamilyen túlélési értéke, amíg meg nem történnek az összes szükséges
mutációk, hogy sikeres pillangó jöjjön létre? Szükséges sok specifikus vál-
tozás, hogy létrejöjjön a rendszer a repülésre. Mennyit kellene várni, hogy
véletlen mutáció történjen, beleértve a főleg sikertelen próbálkozásokat?
Ez a szám óriási lenne. És miért nem látunk semmilyen más fajta orga-
nizmusokat annak a csodálatos rendszernek az evolúciós próbálkozás fo-
lyamatában? Némely evolúcionisták próbálják megoldani ezt a rejtélyt,
feltételezve a reproduktív kereszteződését egy kukac típusnak egy pillangó
típussal, de erre bizonyíték nincs.25 Feltehetjük a kérdést, mennyi egymás-
sal összefüggő folyamat van bevonva, amikor a kis pók mérnökien tervez
jól kiépített hálót. 

Amikor szembesülünk a ténnyel, hogy létezik hatalmas számú komplex
rendszerek, sok egymással lényegében összekapcsolódó részekkel, el-
kezd nehéznek tűnni, hogy ők mind fokozatosan fejlődtek és véletlen. Ne
feledje, hogy ők túlélési érték nélküliek amig befejezetlenek. Nyilvánvalóan
dolgunk van a hatalmas nemcsökkenő bőséges bonyolultsággal. Az ada-
tok erősen arra utalnak, hogy valamilyen fajta ésszerű érvelése nélkülöz-
hetetlen, hogy létrejöjjön az amit állandóan találunk.

Hosszú harc a szem körül
A vihar mely emelkedik a szem kialakulása körül már két évtizede tart.

Azok akik hisznek a Teremtő Istenben állítják, hogy lehetetlen gondolni,
hogy a komplikált eszköz mint amilyen a szem, magától birt megjelenni,
míg a naturalisztikus értelmezésre hajlmosak állítják, hogy elegendő idő
alatt megjelenhetett. Charles Darwin tisztában volt evvel a problémával
és a Fajok eredete cimű könyvben több oldalt szentelt ennek a kérdésnek,
„A végső tökéletességek és bonyolultságok szervei” cim alatt. A probléma
bekezdésében ő bevallja, hogy „feltételezni, hogy a szem, az összes saját
lehetetlen eszközével a fókusz beállítására, különböző távolságokra, kü-
lönböző mennyiségű fény átbocsájtására és a szférikus és kromatikus el-
térések korrekciójára formálódhattak  természetes szelekcióval  úgy tűnik,
őszintén mondva, rendkívül abszurd.“ Ezután hangsúlyozza, hogy az
egész állatvilágban van mindenféle szem, a legegyszerűbbektől, a fényre
érzékeny pontocskáktól, a sas szemig. A kis változások vezethetnének a
fokozatos javuláshoz. Ő továbbra is állítja, hogy nem irreális gondolni,
hogy a „természetes szelekció vagy a legalkalmasabbak túlélése“ több
millió éve több millió egyedre, tudott előállítani élő optikus eszközöket
amelyek „az üvegtől sokkal magasabb rendűek.“26 Számára a természetes
szelekció folyamata az az volt aki okozta, hogy a szem lassacskán egyre
fejlettebbé váljon.
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Egy évszázaddal később George Gaylord Simpson, a Harvard egyete-
men alkalmazott körülbelül ugyanolyan fajta argumentumokat, ajálva, hogy
mivel minden szem, az egyszerűktől a bonyolultig, funkcionálisak, mindnek
van túlélési értéke.27 Nemrég a lelkes támogatói az evolúciónak Fatajma
és Dawkins ugyanazt a fajta argumentumot használták.28 De az egész ar-
gumentum átugorja az evolúció hiányosság túlélési értékének kulcsfon-
tosságú kérdését a nem komplett rendszerekben, melyek nem funkci o -
nálnak amíg nincs minden nélkülözhetetlen egymással összefüggő részek.
Például, az evolúciós eredmények többsége a szemben, mint a képesség,
hogy a színeket megkülönböztethessék, feleslegesek lennének, amíg nem
létezik hasonló javulás az agyban mely lehetővé teszi a különböző színek
értelmezését.29 Mindkét folyamat függ egymástól annak érdekében, hogy
hasznos funkciójuk lehessen. Továbbá, az, hogy a szem összehasonlít-
ható legyen valamilyen sorban egyszerűtől a bonyolultig, nem bizonyíték,
hogy azok egymástól evoúláltak. Sok dolog az univerzumban összeha-
sonlíthatók, mint a női kalap (5.5 ábra), az egyszerűtől az összetettekig.
Aligha kell mondani, hogy a női kalapot, tervezték és létrehozták az em-
berek és nem egymástól evouláltak vagy egy közös kalapos őstől!

Sok állatnak van valamilyen fajta „szeme”, mely érzékeli a fényt. Ezek
érdekes szerkezetek, melyek nagyban eltérőek. Létezik egyszerű tengeri
kukac, melynek nagyon fejlett szeme van, és a híres kamrás nautilusnak
nagyon egyszerű szeme van. A bonyolult szem fokozatát nem követi az
evolúciós forma. Némely egysejtü állatoknak (egysejtűek) van egy egy-
szerű, fényre érzékeny pontjuk. A földigiliszták sejtjei érzékenyek a fényre,
különösen a testük végein. Némely tengeri kukacnak lehet több mint tíze-
zer „szeme” a csápjain és a szerény csészecsigafélének furcsa pohár
alakú szeme van. Az organizmusoknak, mint például rákok, bizonyos fér-
gek, tintahal, polip, rovarok és gerincesek (halak, kétéltűek, hüllők, mada-
rak, emlősök) van szemük, amely nem csak érzékeli a fényt, hanem
képeket alkotnak. Bár a tintahal sokkal különbözőbb típusú állat, mint az
ember, a szemük rendkívül hasonló a miénkhez. Óriás tintahalaknak, ame-
lyek 21 méter hosszúak is lehetnek, és mélybe merülnek ahol kevés a
fény, nagy szemek szükségesek, hogy minnél több fényt gyűjtsenek össze.
Ezeknek a nagy organizmusoknak amelyekről tudunk, van a legnagyobb
szemük. Új-Zélandon megfeneklett tintahal szemének az átmérője 40 cm
volt. Ez jóval nagyobb az asztalon lévő földgömbünktől, általában 30 cm
átmérőjű! Az ilyen szem, becslések szerint egymilliárd fényérzékeny sejtet
tartalmaz. Összehasonlításképpen, a szemünk (4.1 ábra A) átmérője csak
körülbelül két és fél centiméter.

A szem sok különféle rendszereket használ, hogy képet alkosson. A ge-
rinceseknél és ez magába foglalja az embereket is, létezik lencse a szem
előtt mely fókuszálja az érkező fényt a sárga foltra, ami éles képet ered-
ményez. Az állatoknál, mint amilyen a kamrás nautilus, nincs lencséje;
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ábra 4.1. Az emberi szem szerkezete. A, keresztmetszet; B, megnagyobbított fovea terü-
let; C, megnagyobbitott szem fal; d, megnagyobbított pálcikája (a) és gyugócskája (b) a
retinának. figyeljük meg, hogy minden diagramon az érkező fény jobb oldalról érkezik.
A lemezek felszívódnak a pigment sejtekben a bal oldali d-ben.
ennek alapján: figure 1, p 16: dawkins R. 1986. the blind watchmaker. new york, london: W. W. norton &
Company.
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ehelyett egy lyukacska segít, hogy az érkező fény az ideghártyára irányul-
jon. A rovarok teljesen másképp formálják a képet, kis „csöveket” hasz-
nálva, az úgynevezett omatidia (4.2 ábra), kissé másmilyen irányban
irányitottak. Minden csövecskéből a fény kombinálódik és képet rak össze.

A szitakötők szemében 28.000 omatidia bir lenni. Léteznek különböző
bonyolult rendszerei a szemnek, különböző egymással összegüggő ré-
szek beosztásával, beleértve a lenyügőző rendszerét a kis rákhoz hasonló
organizmusok, melyek képeket raknak össze, kissé olyan amilyent a TV
rendszere teszi gyors letapogatással.30 Mindezek a kőlönböző komplex
rendszerek az egymással összefüggő részekkel vitatják az ötletet, hogy a
különböző szemek is fokozatos változásokkal készültek. 

Egy rendszer másikba változása megkövetel teljesen más hozzáállást
a kép összerakásban, ami látható a szem összehasonlításásval a 4.1 és
4.2. ábrákon. Az evolúciósok többsége felismeri ezeket az általános kü-
lönbségeket és teóriát ajálnak, hogy a szem függetlenül evolúált minden
rendszertől. Ez tagadja más evolúcionisták javaslatát, korábban említet-
teket, hogy a komplex szemek egyszerűkből evoúláltak.31 A rendszerek
annyira különbözőek vagy hasonló rendszerek találhatók a nagyon külön-
böző fajta állat csoportoknál, hogy van aki előterjeszti a teóriát, hogy a
szem lehet, hogy függetlenül evoúlált többször; nem egyik a másiktól és
lehet 66 esetben.32

Másrészt, a kutatók a DNS-ben különböző organizmusokban a fő gént
fedezték fel (master) amely serkenti a szem fejlődését. Az evolúcionisták
azt gondolják, hogy a széles körű jelenlét ilyen génnek fenntartja a közös
evolúció eredetét. Éppen ellenkezőleg, azok akik hisznek a Teremtőben,
a master gént tekintik az intelligens elme jelének, amely használja a funk-
cionális rendszert a különböző szervezetekben. Például, ez a fő kontrol
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ábra 4.2. Rovar összetett szeme.
által: Raven PH, Johnson GB. 1992. Biology, 3rd edition. st. luis, Baltimore, Boston: mosby-year Book, p
831. 
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gén a szem fejlődésére az egérből át lehet tenni a gyümölcslégybe és még
előidézni a szem fejlődést, a szárnyakon, antennákon és lábakon.33 Gyü-
mölcslégynek nagymértékben más fajta szeme van mint az egérnek, ami
látható a 4.2 és 4,1 A, ábrán, de ugyanaz a fajta fő gén ösztönözheti a fej-
lődését egyiknek és másiknak is. A biológusok becslése szerint, hogy több
ezer gén összefügg a gyümölcslégy embrionális szem fejlődédével; innen
úgy tűnik, hogy a fő gén munkájáról van szó, mely aktivál sok más géneket
melyek okozzák a különböző szemek fejlődésének aktiválását, különböző
organizmusokban. A különbségek sok más génekből erednek és a fő cont-
rol génnek kevés köze van a kérdéshez, hogy hogyan evoulálhattak a kü-
lönböző fajta vizuális rendszerek. A koncept, hogy létezik néhány fő gén
(„Evo-Devo”), melyek leegyszerűsítik az evolúciós folyamatot kikompliká-
lódott a felfedezéssel, hogy sokoldalú összekötői az aktivátoroknak és rep-
resszoroknak szükségesek, hogy ezek a fő gének megfelelően funkcionál -
hassonak. Az aktiválás ideje nagyon fontos és csak a kontrólája az akti-
válás idejének szintén evoúlálni kellene.34

A trilobiták tanulmányozása felfedezett, némely elképesztő tényeket a
szemeikről. Egy kis trilobit szemléltetve van a kép alsó részén 5.1 ábra. A
trilobitok, melyek némileg hasonlítanak a patkós rákokra, az evolúcionisták
egyik a legidősebb állatnak tartsák de mégis némely trilobitoknak figye-
lemre méltó szemük van, ugyanolyan bázis típus, mint amilyen a képen
van szemléltetve, 4.2 ábrán. Az ő lencséjüket ásványi kristályok, kalcitok
(kalcium-karbonát) alkotják. A kalcit összetett anyag, amely hajlítja a fény-
sugarakat, melyek bemennek és kijönnek belőle, különböző szögekből, a
kristály orientációjától függően. A trilobit szemekben a szem kalcit lencse
orientált pontossan a helyes irányban, hogy megfelelő fókuszt adjon. To-
vábbá, a lencse különleges módon van kialakítva, mely korrigálja a fókusz
homályosságát (szférikus eltérést) amely az egyszerű közönséges len-
csénél jelentkezik. Ez a fajta tervezés fenntartja a nagyon kifinomult optikai
tudást.35 Ez nagyon fontos, mert ahogy megy fel az evolúciós fosszilis le-
leteken a trilobit szemek az elsők melyekkel találkozik és nem úgy néznek
ki mint ha lenne valamilyen evolúciós ősük. Egy kutató ezeknek a sze-
meknek a lencséjéről beszél mint „minden idők legnagyobb optimializálás
funkciójának hőstette.”36

Bonyolult szemek
Fejlett szemek, mint amilyen a miénk, melyekről sokat tudunk, a kom-

pexitás csodája. A következő leírás kicsit technikai, de csak az olvasással
általános elképzelést ér el erről a fascinális szervről, mely lehetővé teszi,
hogy ezt olvassa. Amíg nézi a szem gömb alakú rétegének elrendeződé-
sét, próbálja megjegyezni, hogy mi van befelé fordítva, azaz a gömb szem
központja felé és mi a szem külső területe felé. Ez fontossá válik a későbbi
vitában a „fordított” retináról.
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A szem általában eléggé üres gömb nagyon bonyolult rendszerrel, me-
lyek formálják a külső falat (ábra 4.1A). A szem legnagyobb belső része
bevonja a legfontosabb részét a retinának, a szerv mely érzékeli a fényt
amely eléri a szemet a fekete ponton keresztül az ún. pupilla. A retina na-
gyon bonyolult, és sok sejt rétegből áll, ahogy az ábrán 4.1C, D. bemuta-
tott. A réteg mely legközelebbi a szem külső felületéhez, fontos pigment
epithelium. Ez a réteg pigmenteket tartalmaz melyek az eltévedt fényt gyüj-
tik össze és táplálja a következő réteg sejtjeit a belsején, mely pácikából
és dugócskából áll. Ezek a pálcikák és dugók a legfontosabb fényérzékelő
sejtek, melyek felfedezik a fényt mely a szembe érkezik. A pácikák lülönö-
sen a nem tisztázott fények felfedezésén dolgoznak amíg a három fajta
dugó a világos és színes fények felfedezésére szolgálnak.

Mint ahogy ilusztrálva van a 4.1D ábrán, a hosszúkás pálcika végének
része és a dugó mely legközelebb fekszik a pigment epitheliumhoz, más
szóval a végük megfordultak a szem belseje felé, sok lemezt tartalmaz.
Ezeknek a lemezeknek nagyon különleges fajta fehérje molekulájuk van
az ún. Rodopszin és egy pálca tartalmazhat negyvenmillió ilyen molekulát.
Amikor a fény becsapódik a rodopszin molekulában, ő okozza, hogy az a
molekula megváltoztassa a saját formáját. Ez a válasz átvivődik sokkal
több különböző fajta molekulába, ami „lavina” típusú reakciót eredményez
mely gyorsan módosítja az elektromos feltöltést a pálcika és a dugó fel-
színén, megmutatva úgy, hogy az a sejt fedezte fel a fényt. Aztán az egész
folyamat megfordul az előkészítésben a még több fény fogadására. Végül
ebben a folyamatban be van kapcsolva tizenkét különböző fajta fehérje
molekula.37 Sokan közülük különlegesek és nélkülözhetetlenek a nézés
folyamatára. Ez még egy példa a nem csökkenő bonyolultságnak amelyről
beszéltünk az előző fejezetben és amely komolyan vitatja az evolúciót.

Az elektromos feltöltésnek ez a változása a pálcika és dugó felületén
átvivődik mint impulzus az idegsejtek komplex hálózatában. Ezek a sejtek
formálják a réteget mely a belsején fekszik (azaz a szem központja felé)
a pálcika és a dugó rétegén („ideg-sejt réteg” 4.1C ábra). Az ideg-sejt ré-
tegből az információt küldenek az agyba a látóideggel (ábra 4.1A). 

Az emberi retinában több mint száz millió a fényre érzékeny sejtek van-
nak (pálcikák és dugók), és az adatokat ezekben a sejtekben részlegesen
dolgozódnak fel az ideg-sejt rétegben. Ebben a rétegben több mint ötven
különböző fajta ideg sejteket azonosítottak.38 A figyelmes kutatással kezd-
jük felfedezni, hogy mit csinálnak némelyik sejtek. Példaul, ha egy terület
stimulált, a sejtekből az információk körülöttük elfolytódnak, hogy a kont-
raszt kiéleződjön. Ezt a típusát a feldolgozásnak a beérkező fények ana-
lízálásának több szintjén végzik. Ez nagyon összetett, és magában foglalja
a visszaérkező információk rendszerét. Tudjuk, hogy némely más fordulók
ezekben az ideg sejtekben a mozgás felfedezésével foglalkoznak , de még
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sokat kell tanulnunk arról, hogy mi mindent csinálnak ezek a különböző
fajta sejtek abban a rétegben. 

Mi valójában nem látunk a szemünkbe, bár talán ösztönösen úgy gon-
doljuk. A szem csak gyűjti és feldolgozza az információkat melyek küldve
vannak az agy hátsó részébe ahol a kép összeáll. Az agy nélkül nem lát-
nánk semmit. Milliók információja gyorsan átvivődik a szemből az agyba
a látóideggel. Az agyban, úgy látszik, hogy ezek az adatok szétválasztód-
nak a feldolgozás céljából különféle komponensekre mint amilyen a csil-
logás, szín, mozgás, forma és mélység. Ezután ez mind összerakódik egy
integrált képbe. Ez a folyamat hihetetlenül komplex, hihetetlenül gyors és
tudatos erőfeszítés nélkül történik. A kutatók amelyek ezen a téren dol-
goznak azt mondják, hogy „a legegyszerűbb vizuális feladatok, mint pél-
dául a szín észlelése és felismerése az ismerős arcoknak, bonyolult
számításokat igényel  és idegi kapcsolatokat a sorban, mint amit el tudunk
képzelni.”39

A fejlett szemek több más egymással üsszefüggő rendszereket tartal-
maznak melyek nem funkcionálnának ha nincsennek jelen minden szük-
séges alap komponensek. Egy közülük mechanizmus is mely analizálja a
fény csillogását és ellenőrzi a pupilla nagyságát. Itt van a rendszer is, mely
meghatározza, hogy a fókuszpont az érkező fény a retina előtt vagy
utánna van-e, hogy megváltoztassa a lencse formáját és így megtartsa a
képet éles fókuszban a retinán. Aztán van több komplex rendszerünk me-
lyek segítenek, hogy jobban lássuk, mint amilyen a mechanizmus mely
biztosítja, hogy mindkét szem ugyanazt a dolgot lássa. 

Mindezek a faktorok felvetik a kérdését az egymással összefüggő ré-
szek sokaságáról. Például, milyen haszon lenne a rendszerből amely
képes érzékelni, hogy a kép a szemben fókuszon kívűli ha nincs mecha-
nizmusa mely be tudja állítani a lencse formáját és behozni a képet a fó-
kuszban? A fokozatos evolúciós forgatókönyvben ezeknek a fejlődő
mechanizmusoknak nem lenne túlélési értékük, mert a többségük, ha nem
is mind, részeiknek feleslegesek lennének a másik részek nélkül. És itt,
mint más sok helyen a tyúk és a tojásnak a tipikus relytéje van; mi kelet-
kezett előbb, a tyúk vagy a tojás? Mindkettő nélülözhetetlen a túléléshez.

Darwin néha nem habozott, hogy kihívja az elméletének kritikusait.
Mindjárt a szem evolúciójának vitája után A fajok eredete könyvben ő a
következőket mondja: „Ha be lehetne bizonyítani, hogy bármilyen bonyo-
lult szerv létezik, amely nem tudott formálódni számos egymást követő,
kisebb módosításokkal, az elméletem abszolút cáfolt lenne. De nem tudok
találni egy ilyen esetet.”40 Amíg Darwin kihívást intézett keresve, hogy
megmutassák neki, hogy az „nem történhetett meg”, ő belemélyül egye-
nesen a hiányzó túlélési értékek, egymással összefüggő részek fejlődé-
sének problémájába, mondván „számos kisebb módosításokkal.” Itt
különösen azokra a feltételekre gondolnak, melyekben lassan egymással
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összefüggő részek fejlődnek, melyek nem funkcionálnak amíg semmilyen
túlélési értékük nincs és ahogy Darwin ajálja, az ő elmélete abszolut cá-
folt.

Evolúciós hiányos szem
Két kutató, Dan Nilsson és Susanne Pelger a svédországi Lund egye-

temről érdekes cikket tettek közzé a szem evoúlálásáról. Azt a cikket ne-
vezték el Pesszimista értékelése az időnek amely a szem evoúlálásához
szükséges (A pessimistic estimate of the time required for an eye to
evolve).41 A rangos folyóiratban Proceedings of the Royal Society of Lon-
don tették közzé és meglepő következtetésre jutott, hogy a szem csak
1829 fázisbam evoúlálhatott tetszőleges 1%-os javulással. Figyelembe
véve némely természetes szelekció tényezőit, ők arra a következtetésre
jutottak, hogy szükség lenne kevesebb mint 364.000 évre, hogy a „ka-
mera-szem” (szem a lyukacskával) evoúláljon a részből mely érzékeny a
fényre. Továbbá, a kambriumi ókorban, mely becslések szerint 550 millió
évvel ezelőtt volt, van elég ideje, hogy a „szem 1500-szor evoúláljon!” A
szem evolúciós modelljében, a fényre érzékeny sejtek rétegével kezdik,
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ábra 4.3. Javasolt modell a szem evolúciójához. négy fejlődési fázis bemutatva a kere-
sztmetszetben. minden egyes szakaszra a fény felülről jön, és az állat testének a maradéka
a szem alatt fekszik. A szürke réteg képezi a retinát; felette van az átlátszó réteg és a fekete
réteg alatta a pigment réteg. 
Grafikonok alapulnak a: nilsson d-e, Pelger s. 1994. A pessimistic estimate of the time required for an eye to
evolve. Proceedings of the Royal society of london, B, 256:53-58.
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mely az átlátszó réteg között a tetején található és a pigment réteg alatt.
Ezek a rétegek fokozatosan csavarodnak és először csészét formálnak
és aztán a szemet a lencsével (4.3 ábra). Mindegyik fokozat optikai előnyt
ad az előzőhöz viszonyítva, túlélési értéket ad azon a folyamaton keresz-
tül. Íme, a szem nagyon rövid idő alatt evoúlált! 

Bár lehet értékelni az elemzési módszer jelenlétét, nehéz megérteni
komolyan ezt a modellt és nagyon nehéz elfogadni az állítást, hogy volt
elég idő, hogy a szem a lencsével több mint 1500-szor evoúlált.

Ők a szemről beszélnek melyek annyira egyszerűek, hogy nem mü-
ködnének. Nagyon sok probléma van:

(1) Ez a modell kihagyja a legfontosabb és legbonyolultabb szem ré-
szének evolúcióját, a fényre érzékeny retinát. Mint ahogy mondtuk, a reti-
nának sok különböző fajta sejtje van a fény információk felfedezésére és
feldolgozására. Múszáj megjelenni mindenféle új különös fehérjéknek.
Előbb vagy utúbb az evolúciós forgatókönyvben a fejlett szem minden ré-
szének múszály evoúlálni, de kizárni a legbonyolultabb és legfontosabb
részét a szemnek az idő kalkulációban komoly mulasztás mely teljesen
kizárja a fő következtetést.

(2) A komplex szem, mint ahogy mondtuk, felesleges az agy nélkül aki
megmagyarázza azt ami látható, de mégis ez a modell nem veszi figye-
lembe a nélkülözhetetlen agy részeinek evolúciós problémáját . Bár az
embereknél, az agy részei melyek a látással foglalkoznak, sokkal bonyo-
lultabbak mint maga a retina is; de a vizuális része az agynak múszály,
hogy szűken kapcsolódjon a retinávalal, hogy azt amit a szem lát valami-
lyen jelentősége legyen.

(3) Hogy a szem hasznos lehessen, szükséges, hogy kapcsolat evoú-
láljon az agy és a szem között, ez az ember esetében magába foglalja a
látóideget, melynek több mint millió ideg rostja van a szemenként és ezek
a rostok megfelelően kell, hogy kapcsolódjanak. Az egyik szem látóidege
kereszteződik a másik látóideggel és létrejön a komplex válogatás. Kicsit
távolabb, létrejön sok összetettebb válogatás amíg az idegsejtek viszik az
impulzusokat az agyig. Várható lenne sok véletlen kísérlet mielőtt az evo-
lúció létrehozná a helyes formáját ennek a kapcsolatnak.

(4) Nincs figyelembe véve az idő mely szükséges az evolúciós mecha-
nizmusnak a lencse fókuszálásához. Még némely féregnek is van ilyen te-
hetsége.42 Ahogy észrevettük már, ez komplex rendszer mely feltárja, hogy
a kép a retinán fókuszon kívüli és igazítja a lencsét a szükséges fokozatig,
hogy éles fókusz létesüljön. Ez a rendszer több különös részt foglal ma-
gában. Némely állatnál, a fókuszálás a lencse elmozgatásával végződik ,
másikaknál a lencse formájának változtatásával.

(5) Ez a modell nem veszi figyelembe sem a szükséges időt az evolú-
ciós mechanizmusnak mely regulálja a pupilla nagyságát. Ez egy új komp-
lex rendszere a fejlett szemeknek, melyek bevonják az izmokat, idegeket

105

naukaob_madjarski_amazon_Layout 1  12/23/2018  6:45 PM  Page 105



és a kontroll rendszert. Szükség lenne nagyon sok időre, hogy ilyen rend-
szer evoúláljon, még csak egyszer is ha valaha is tudna. Ilyen fontos ré-
szeket be kell vonni minden realisztikus becslést, hogy mennyi időre lenne
szükség, hogy a szem evoúláljon.

(6) Például a felén a feltételezett evolúciós folyamatnak kezdődik meg-
jelenni a lencse. Szükséges nagyon szerencsés körülmények összeját-
szása, hogy az az új rész helyesen funkcionálhasson és túlélési értéke
legyen.43 Szüksége van lencsére, valódi fehérjével, megfelelő formával és
helyzettel és ez mind, hogy egy időben jelenjen meg. Szükség lenne ret-
tentő sok időre, hogy lényegében a véletlen mutációkat mindenhez eddig
egyszerre hozzák létre és így biztosítja a túlélés értékét.

(7) A gerinces embriók, például a hal, béka vagy a szárnyasok, a szem
nem a felszíni réteg csavarodásával formálódik a fej felszínén, ahogy azt
feltételezi Nilsonov és Pelgerin modell. Az megjelenik mint kinövés a fej-
lődő agyból, aztán okozza a lencse fejlődését egy felszíni rétegből. Ezért
meg kell vizsgálni, hogy mennyi időre lenne szükség, hogy egy fejlődési
rendszer evolúáljon másmilyenben.

(8) Továbbá, a gerincesek szeme és némely gerinctelenek komplex
izom rendszert használnak a szemmozgás koordinációjához. Egyes ma-
darak képesek a szemük irányát igazítani úgy, hogy legyen közeli fókuszált
binokuláris vagy széles panorámai kilátás, függetlenül az iránytól amely-
ben nézik.44 Ezek nem egyszerű rendszerek. Az octopodának hat izma
van mely ellenőrzi mindeggyik szem mozgását, mint az ember esetében
is. Az octopodánál mintegy 3000 idegrostot találunk melyek viszik az agy
impulzusát ebbe a hat izomba, úgy, hogy figyelmesen szabályozzák a
szem mozgását. Minden rendszerre szintén sok időre lenne szükség, hogy
evolúáljon és figyelembe kell venni amikor felbecsülik hányszor tudott a
szem evolúálni. 

Nilson és Pelger beismerik néhány ilyen mulasztást a jelentésében, de
sajnos nem veszik figyelembe sem a címben sem a következtetésekben.
Az ő „pesszimista becsléseiket” nem lehet komolyan venni. Minden komp-
lex része a szemnek, az össz sejtek sokasága és majdnem mindegyik kü-
lönleges fajta fehérjék, melyeknek múszály formálódni, figyelmen kívül
hagyják. A közelmúltban felfedeztek egy szpeciális típusú molekulát a sza-
ruhártyában, mely megakadályozza a véredények fejlődését. Ez vér nélkül
fenntartja a szaruhártyát ami általában a szövetek többségében található,
úgy, hogy a fény közvetlenül a szembe megy.

Nem lehet egyszerűen csavarni néhány réteget, őnkényesen hozzáadni
a lencsét és aztán állítani, hogy meghatározta , hogy a szem evolúálhatott
„több mint 1500-szor” az evolúciós időben. Ez a fajta gyakorlat határolódik
azokkal melyeket tudomány tények nélkül neveznek. 

Meglepő, de ez a modell erős támogatásra akadt. A híres Nature folyó-
iratban, Dawkins kedvező beszámolót jelentetett meg Szem pillanat alatt
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(The eye in a twinkling),45 elnevezéssel kihangsúlyozva, hogy Nilson és
Pelgerini eredménye „gyors és határozott”, és idő szükséges a szem evo-
lúciójához „geológiai pillanat”. Továbbá Daniel Osorio, az Angliai Sussex
egyetemről, aki minden fajta szemet tanulmányoz, ajálja, hogy az a cikk
megoldja a szem evolúciójának problémáját, mely annyira bántotta Dar-
wint, hogy néha“ Darwin frászának” nevezik.46 Nilsonov és Pelgerin cikket
némileg bátorították az evolucionistákat akik kiteszik a burjánzó interneten;
egy megjegyzi „kiderült, hogy a szem a LEGJOBB BIZONYÍTÉK az evo-
lúcióra.”47 Figyelembe véve a tényleges tényeit ennek az esetnek , mindez
egy kijózanító felfedezése annak, hogy mennyi szubjektív emberi szavalat
lehetséges.

A lelkesülését néhány evolúcionistának, Nilson és Pelgerin modellel va-
lószínűleg azt tükrözi, hogy a szem mennyi éve komoly probléma az evo-
lúcióra. A modell mely nem veszi figyelembe az összes komplex rendszert,
szolgálhat, hogy bátorítsa az elkötelezett evolúcionistákat, de kicsit hasz-
navehető a komoly nyomkövetőnek az igazsághoz aki szeretne minnél
több rendelkezésre álló adatot. Sajnos, a tanulmányok, mint amilyen a Nil-
soné és Pelgeriné nem csak csökkenti az evolúció bizalmát, hanem a tu-
dományt is egészében. Isaac Newtonnak, aki 24 évig elnöke volt a Királyi
társaságnak és aki mindig alapos volt a munkájában, valószínűleg nem
tetszene, hogy lássa, hogy egy ilyen cikk jelenjen meg az imádott Királyi
társaság folyóiratában. 

Lehet-e, hogy a szem lefelé van fordítva?
„Nem lenne holttér ha a gerincesek szeme valóban inteligensen lenne

tervezve.”48 „Azonban, az erek és az idegek nem a fotoreceptorok mögött
találhatók, ahová mindegyik észszerű mérnök tenné, hanem kivűlről előt-
tük, ahol elrejtenek valamennyit a beérkező fényből. A kamera tervezőjét
ha ilyen hülyeséget csinálna azonnal elzavarnák. Ellenkezőleg, a szerény
tintahal szeme, ügyesen eldugott idegekkel a fotoreceptor mögött, példája
a tervezés tökéletességének. Ha a teremtő tényleg a legjöbb tervezését
használta volna a teremtéshez, melyet a saját képére teremtett, a kreaci-
onistáknak következtetni kellet volna, hogy Isten valójában tintahal.”49 „Az
emberi szemnek van ‘vak foltja’,...melyet az axon retina sejtek funkcioná-
lisan értelmetlen elrendezése okozza, melyek előre mennek a szemben.“50

“ A gerincesek meg vannak átkozva fordított retinával a szemben....Lehet-
e, hogy Isten az ‘Esés’ idejében megfordította a retinát?“51 „Minden mér-
nök... nevetne minden olyan javaslaton, hogy a fotocellákat irányítani lehet
a fénytől, és hogy a huzalok a legközelebbi fény oldalán indulnak ...Mind-
egyik fotocella tulajdonképpen hátrafelé van fordítva.“52 Ez a támadás so-
kasága a kiváló tudósok részéről, beleértve némely vezető evolucionistát,
még egy vitára utal a szem körül. Némelyek szerint a retina olyan rosszul
van megformálva, hogy nem tudna lenni semmilyen kitalállt tervezés ered-
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ménye. Ő meg van fordítva és semmilyen illetékes Isten ezt nem tenné
meg. A következmény az, hogy nem létezik intelligens Isten.

Ezt a problémát jól szemlélteti a 4.1 ábra, ahol a tájékozódása az ösz-
szes diagramnak olyan, hogy a fény a szembe jobbról bal felé utazva ér-
kezik. Az evolucionisták három problémát sugallnak. Az első, mint már
említettük, az, hogy a pálcikák és a dugók mélyen vannak beásva a reti-
nában és az a fényre érzékeny végeik elvannak fordítva a fénytől a sötét
pigment epitheliumba. Figyelje meg a különössen a 4.1D képet, ahol a fő
teste (mag, stb) a pálcikának és dugónak jobbra fordított, amíg a fényre
érzékeny lemezek balra fordítottak és némelyek a pigment epitheliumba
vannak ásva. Erről a fordított elrendezésről néha azt gondolják, hogy ha-
sonló az esethez melyben a biztonsági kamera a fal felé fordított ahelyett,
hogy a tér felé lenne fordítva. Másrést, a retina komplikált ideg-sejt rétege
az érkező fényen és a fényre érzékeny pálcikák és dugók között fekszik.
Miért nem helyeződik el a fényre érzékeny részei a pálcikáknak és dugók-
nak úgy, hogy a fény felé legyenek fordítva (a jobb oldalon a retinának
ábra 4.1C), és az érkező fény a lencséből előbb ütközzön hozzájuk és
nem múszály, hogy végig menjen az összes idegsejten? A jelenlétük az
összes idegsejteknek a réteg belső oldalán a pálcikák és dugók okozzák
a harmadik problémát. Az információkat melyeket ezek az ideg sejtek fel-
dolgoznak, a szemből ki kell, hogy érkezzenek és ezt végzi a látóideg. A
pontban amelyben az az ideg megy körösztül a retinán, nincs neki pálci-
kája vagy dugója és ez okozza a holtpontot amelyben nem láthatunk. Ez
meg van jelölve „optikai lemez” 4.1A ábrán. Indokolja, hogy ha okosan
lenne tervezve, az elrendezése a retina rétegének fordított lenne a jelen-
legihez képest. Így az ideg-sejtréteg a pálcika és dugó mögött lenne és
nem lenne szükséges a holtpontra. 

Némely állatoknál mint amilyen a tintahal, polip és a sok egyszerű ál-
latoknál, a retina nincs megfordítva. Ők különböző fajta sejteket használ-
nak, melyek érzékelik a fényt és ezeknél a sejteknél a fényre érzékeny
részük a fény felé vannak fordítva. A gerinceseknél (halak, kétéltűek, hül-
lők, madarak, emlősök), beleértve az embereket is, a retina sok evolúcio-
nista véleménye szerint fordított...

Azonban, ha többet tud a fiziológiáról és a részleteiről hogyan funkcio-
nál a fejlett szeme a gerinceseknek, látható, hogy a fordított retina nagyon
jól tervezett és számos evolúcionista támogatja ezt a következtetést.53 A
kifogás, hogy az ideg sejtek a pálcikák és dugók előtt fekszenek jórészt
hatástalan a legfontosabb részében a szemnek, melyben legélesebben
látunk. Ezen a területen, az úgynevezett foveán (ábra 4.1A, B) található,
mintegy 30.000 dugó, amely lehetővé teszi az éles típusú látást, melyet
használ amikor ezeket a szavakat olvassa. Itt az idegsejtek és az ideg
száluk különösen kicsik és ezek a szálak sugárzással terjednek ebből a
területből elhagyva a nyitottabb fovea dugókat közvetlen fény felé, mely a
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lencséből érkezik (ábra 4.1B). Más ideg szálak és ritka véredények a fovea
területén körülötte mennek, amivel továbbra is elkerülik az érkező fények
blokkolását. A szem úgy van kialakítva, hogy éles képet adjon csak akkor
amikor az szükséges. Továbbá, az ideg sejtek és szálak nem annyira aka-
dálya a beérkező fénynek. Ha eltávolítja a sötét pigment epitheliumot a
retina hátsó oldaláról, az ami marad és amely magában foglalja a pálciká-
kat és dugókat és az ideg-sejt rétegét„szinte tökéletesen átlátszó.”54 A
szem holtpontja nem úgy néz ki, hogy nagyon zavaró, mint ahogy azt ál-
lítsák. Nehéz megtalálni és legtöbben nem is tudjuk, hogy létezik. Oldal-
írányban található és egyik szem kompenzálja a másik holtpontját.

Úgy tűnik, hogy létezik nagyon jó ok amiért a retina fordított és ezek
különleges táplálkozási szüksége a pálcikának és dugónak. Ezek a külön-
leges sejtek a szervezetünkben a legaktívabbak között vannak és állan-
dóan változtatják a lemezüket, valószínű, hogy megtarthassák a friss
fehérjemolekula tartalékot melyek felfedik a fényt. Egy, egyetlen pálcikának
lehet majdnem ezer lemeze, sokkal több mint ahogy az ábra szemlélteti
4.1D. A rhesus majom tanulmányozása rámutat arra, hogy minde pálcika
80-90 lemezt termel naponta és valószínű ugyanúgy az embereknél is.
(Megjegyezhetjük a zárójelben, hogy ez az ütem lassú a kétmillió vörös-
vértestekhez képest (sejtek), melyeket termelünk a szervezetünkben min-
den másodpercben!) A lemezek a pálcika és dugó sejtek abban a részében
fejlődnek, mely közel van a maghoz de a sejtnek annak a részére dobá-
lódnak mely szorosan kapcsolódik a pigment epitheliummal. Ez az epithel
elnyeli a régi lemezeket, újrahasznosítja némely részeiket és a pálcikába
küldi. Több okból a retina elválasztása a pigment epitheliumától vakságot
eredményez és ezért ez a kapcsolat nagyon fontos. Azonnal a pigment
epitheliumon kívűl van az érhártya réteg a vérellátásra (ábra 4.1C), mely
biztosítja a pigment epitheliumnak valamit a szükséges tápanyagokból az
aktív pálcikáknak és dugóknak amíg készítik az új lemezeket. Ha megfor-
dítanánk a retinát, mint ahogy némely evolúcionisták sugallják, hogy Is-
tennek kellett megcsinálni, úgy tűnik vizuális katasztrófánk lenne. A
pálcikák és dugók lemezei ha a fény felé lennének fordítva, akkor mi vé-
gezné az alapvető funkcióját a pigment epithelium-régi lemezeinek elnye-
lését? A pálcikák és dugók nem pihennek; ők körülbelül tízmilliárd lemezt
termelnek naponta mindannyiunk szemében. Ők összegyűlnének az át-
látszó szem üvegtestben (ábra 4.1A) és sokaságuk hamarosan elrontaná
a látási tehetségünket. Ez mellett, a pálcikák és dugók nélülözhetetlen pig-
ment epithelium nélkül lennének és az érhártya vér beáramlása nélkül ,
hogy lemezt cseréljenek és a lemez cserélésének rendszere nem mű-
ködne. 

Ha ez a fajta elrendezés alatt irányítanánk a pálcika lemezeinek végét
és a dugókat a fény felé, a szükséges pigment epitheliumával és az ér-
hártya rétegével a véráramláshoz, ezeknek a rétegeknek a pálcika és
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dugó belső rétegén kellene feküdniük. Más szóval, ők közelebb feküdné-
nek a szem közepéhez mint a retina maradványa. Ennek eredményeként
a fény mely érkezik a szembe először az érhártyarétegén kellett áthaladnia
a vérellátáshoz, hogy elérje a fényre érzékeny lemezeket. A vér kiáramlása
a retinában végsően káros és szemlélteti, hogy hogyan tud romboló lenni
a vizuális folyamatra. Akadályozná a pigmentet a pigment epitheliumban
mely elnyeli a fényt és még többször hozzájárulna a teljes vaksághoz.
Csakúgy, mint teniszezni az érett paradicsommal, ez nem egy jó ötlet! A
módja ahogy a retina most van elrendezve úgy tűnik, hogy nagyon jó ter-
vezés mely ellátja a nagyon aktív pálcikák és dugók fejlett szervezetének
vérrel és tápanyagokkal való ellátását amelyre szükségük van. Ezen kívül,
nehéz vitatkozni a sikerrel; a szem nagyon jól működik! Ha, ahogy némely
evolúcionisták sugallják,a szem annyira rosszul van tervezve és ahogy
mások sugallják és a szem szem pillanatok alatt evoulálhat, a természetes
szelekció már régóta miért nem fejlesztett jobb szemet?

Az emberi agy
Mindegyik sejt a szemünkben, amelyekből több milliárd van, több mint

három milliárd DNS bázisa van. DNS mindegyik sejtben, amikor kinyúj-
tózna, egy méter hosszú lenne. Azonban, hogy mindegyik DNS az átlag
emberben kinyújtózkodna, több, 120-szor hosszabb lenne a távolságtól a
Föld és a Jupiter között. Azonban az ilyen összetettsége a sejtjeinknek
elenyésző az agyunkal összehasonlítva. Sokan úgy vélik, a legbonyolul-
tabb szerkezet az agy, ami ismert univerzúmban. 

Amikor az élő szervezet a kérdés, az ember az élén van. Nem a mi
tstünk miatt, melyek nem is legerősebbek és legnagyobbak, hanem azért
mert van agyunk mely meghaladja más élő szervezetek agyát. Tudunk,
bizonyos határokon belül, manipulálni más élőlényekkel, nem beszélve a
képességünkről, hogy elpusztitjuk az élő környezetüket és magunkat is.

Minden emberi agy mintegy százmilliárd idegsejtből áll (neuronok),
amelyek összekötik közel hihetetlen 400 ezer kilométer idegszálakat. Ezek
a szálak gyakran állandóan ágazódnak, hogy csatlakozzanak más ideg-
sejtekhez. Egy nagy idegsejt csatlakozhat 600 más idegsejtekkel mintegy
60 ezer kapcsolat segítségével. A teljes kapcsolatok száma az agyban
konzervatív értékelés szerint 100 millió millió, illetve 100 billió (1014). Az
ilyen nagy számokat, nehéz elképzelni. Ez segít ha megértjük, ha az agy
fő részének egy egyetlen köbcentiméterében (nagy agykéreg), ahol a sej-
tek különösen nagyok, körülbelül 40 ezer idegsejt és milliárd kapcsolatok
vannak. Azt találjuk, hogy az agy sokkal több mint a kapcsolatok sokasága,
amilyen van a számítógépünkben. Az agy lehet különböző területek szük-
ségessége és növekedés ahol nagyobb agyi teljesítmény szükséges. 

Az agyunkban viharos mentális és összehangolt aktivitás zajlik amíg
az elektomos feltöltés változása utazik az ideg szálak mentén az impulzu-
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sokat vezetve a sejtek között. Legalább harminc különböző fajta vegyi
anyagok, de valószínű sokkal többen közülük az impulzus szállítására
használják az érintkezésen az egyik ideg sejten és másikak között. Ez el-
képesztő, mert különböző fajta vegyi anyagokat kell meghatározni az igazi
kapcsolatokhoz. Mi még csak most kezdük tanulni a bonyolult agyról; és
igazán kihívás gondolkozni a szervről elyről végezzük a gondolkodást! A
nagy kérdés melyet az agy feltesz az evolúciónak az, az hogy az összes
száz ezer milliárd kapcsolatok valaha kaphattak formát melyek összekö-
tődnek az igazi móddal egyszerűen véletlen változásokkal, a próba és hiba
rendszerével, a természetes szelekció lassú és nehéz folyamatával? Ez
mellett, egyáltalán nem biztos, hogy az ember egyedülálló szellemi képes-
ségei biztosítsák az evolúciós túlélési értéket mert a pávia úgy tűnik meg-
marad nagyon jól nélkülük. Több vezető gondolkodók, elszórakoztak ezzel
a kérdéssel.55 Stephen Hawking azt mondja őszintén, hogy „nem világos,
hogy az intelligenciának van-e nagy túlélési értéke. A baktériumok nagyon
jól működnek intelligencia nélkül...”56 Lehet, hogy nem az evolúciós folya-
mat hozta létre az agyunkat.

Darwin, aki élt Angliában, volt egy jó barátja és támogatója az Egyesült
Államokban, a híres Harvardi botanikus, Asa Gray. Darwin egykor meg-
osztott legbensőbb érzéseit Grayal , akinek a evolúciófogalma szimpatikus
volt, de nagyon hitt Istenben, aki aktív a természetben.57 Egy levelében
Graynak, Darwin bizalmas volt: „Jól emlékszem az időre amikor a gondolat
a szemre fagyos de átmentem ezen a panasz fázison és most a kicsi piti
részletek szerkezetének teszik, hogy nagyon kellemetlenül érzem magam.
“ Amikor csak nézem a tollat a páva farkában, rosszul vagyok!”58

Miért lenne Darwin rosszul a pávatoll láttán? Erre nem tudok válaszolni
bizonyossággal, de feltételezem, hogy kevés ember tud gondolkodni a
összetett tervezésről és különösen a páva farkának tollának szépségéről
és ne gondolja, hogy az lehet, hogy valamilyen fajta tervezés eredménye.
Továbbá, miért értékeljük a szépséget, élvezzük a zenét vagy értsük, hogy
létezünk? Ez felveti a létezés kérdését egy másmilyen szinten-a mi titok-
zatos agyunk szintjén. A tiszteletfélelem ténye az, hogy a mi kilogram és
a nehéz agy központja „Annak aki vagyok.” Nálunk ez a bibliai idézet ál-
talában fordítja mint „Az aki”, de ebben az összefüggésben ez a szó sze-
rinti fordítás egyértelműen alkalmasabb. Mivel a sokaságok kapcsolata az
agyban úgy van programozva, hogy tudunk gondolkozni logikusan (remél-
jük, hogy legtöbben normálisan gondolkozunk!), ha kiváncsiak leszünk a
keletkezésünk kilátására, új nyelveket tanulunk, matematikai tételeket ho-
zunk létre és operákat komponálunk? Még nagyobb kihívás a naturalista
szempontból a hatalom választásának kérdése és jellemzője mint amilyen
a morális felelősség, hűség, szeretet és szellemi dimenziók. A részecske
fizikusa, adminisztrátor, a Cambridge egyetemen, John Polkinghorne fejezi
ki ezt az érdeklődést a sok embernél. A fizikai világról beszélve, azt
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mondja: „Nem tudom elhinni, hogy képességeink, hogy megértsük a furcsa
karakterét furcsa inda szükségessége az őseinknek, hogy elkerüljék va-
gyunk megérteni a furcsa karakter furcsa inda igényeinek őseink, hogy el-
kerüljék a kardos tigriseket.”59

A vita az elmében gyakran közben rendeződik a titokzatos fenomen
fény természetén, illetve a tudatosságon mely midannyiunknak van; más
szóval, az érzések, hogy létezünk. Ez a tudatosság úgy tűnik szorossan
kapcsolódik a gondolatunk képességeivel, a kíváncsiságunkal, érzelme-
inkel, érveléseinkel és más tudatos elme jelenségeivel. Vajon a tudatunk
bizonyíték egy valóságra, mely létezik kívűl az egyszerű mechanizmus
(naturalista) magyarázatokon; vagy a tudat egyszerűen tiszta mechanisz-
tikus rendszer mely nagyon bonyolult? A harc a két nézet között évszáza-
dok óta tart és gyakran összekapcsolt a kérdéssel, hogy a mechanikus
magyarázatok, melyek kizárják Istent, elég-e, hogy megmagyarázzon min-
den valóságot. 

Azok, akik azt állítják, hogy a tudat pusztán mechanikus jelenség arra
utal, hogy nincs semmi különös a tudatban. Ténylegesen, hogy még csak
nem is létezik. Ő egyszerűen egy nagy mennyiségű egyszerű tevékeny-
ség. Az utóbbi években néhányan rámutatnak a párhuzamra, amely meg-
húzható a számítógép és az agy között. Néhány szeleburdi összeha -
sonlítás kineveti bármilyen kettőjük különbségét. Tény, hogy az agy szá-
mítógép mely húsból készült,60 a kezdetleges rendszerek mint amilyenek
a termosztátok, saját hitük van!61 Ilyen egyszerűsített redukcionizmusnak
ellenkeznek a vezető gondolkodók mint a Nobel-díjas John Eccles , aki
azt mondja... hogy jusson eszükbe az elbizakodott kérdések azoknak akik
szeretik a számítógépet: Melyik szinten a komplexitás és teljesítmény tud
egyezni, hogy tudatuk legyen? Szerencsére erre a kérdésre, érzelmileg
töltötten, nem múszály válaszolni. Egyszerűen bármit csinálhat a számí-
tógépével, amit akar és nem érzi magát bűnösnek, mert kegyetlen !”62 Ma-
tematikus és kozmológus Roger Penrose az Oxfordi egyetemről: „A tudat
nekem úgy tűnik egy olyan fontos jelenség, hogy egyszerűen nem tudom
elhinni, hogy ő szabadon” véletlenül „bonyolult számításokkal készült. Ő
egy jelenség, amelyel megtanuljuk csak a létét az univerzumnak.”63

Úgy tűnik, hogy a tudomány törvényei álltal semmi nem mondja, hogy
szükségünk van – e a tudatra.64 A tudat az valami ami kicsúszik a mai ana-
lízisből; nem találjuk, mint egy jellemző dolgot. A tudat létezése utal egy
valóságra amely az egyszerű mechaniku megértésen kívül van. Azonban,
nem muszály hivatkozni a tudat jelenségére, hogy következtethessük,
hogy a céltudatos tervezés elengedhetetlen az elménkben. Az agy össze-
hasonlítása a számítógéppel csak erősíti a bizonyítékot az Isten tervezőről,
mert mindnyájan tudjuk, hogy a számítógépek nem szerveződnek önma-
guktól. Őket szándékos tervezés termeli, amely magába foglalja az előző
tudást amely elvezeti a kapcsolódó komplexitásig. Ugyanez mondható a
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mi rendkívűl összetett agyunkról. Mindegyikben ezerszer több kapcsolat
van, mint amennyi csillag van a galaxisunkban. Könnyelműség még csak
sugallni is, hogy ilyen szervezett készlet egyszerűen keletkezett, mint ered-
ménye a véletlen eseményeknek. Hogyan tudna bármilyen véletlenszerű
folyamat adni akármit és megközelítőleg ilyen bonyolúltat; továbbá a ter-
mészetes szelekció káros az egymással összefüggő részek evolúciós
rendszerére. Sőt, az emberek többségénél az agyában elmék vannak el-
helyezve, melyek átdolgozzák és integrálják az információkat gyorsan és
rendkívűl jól. 

Hosszú keresése az evolúciós mechanizmusnak
Hogyan magyarázzák az evolúcionisták a komplexitás megjelenését?

Ők két évszázada keresik az evolúciós mechanizmust. Egyik ötlet után
másikat javasoltak (4.1 táblázat), de eddig nincs álltalánosan elfogadott
modell és különösen nincs reális modell mely megmagyarázná a komple-
xitás megjelenését. A tudósok többsége egyezik, hogy az evolúció meg-
történt, de kielégítő magyarázatot arról, hogy a különböző rendszerei a
fejlett élőlényeknek evoúláltak, még be kell nyújtani. Néhány hagyomá-
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Táblázat 4.1. HOSSZÚ KERESÉSE AZ EVOLÚCIÓS MECHANIZMUSNAK

lamarckizmus 
(1809-1895)

darwinizmus (1859-1894)

mutációk (1894-1922)

modern szintézis  
(neodarwinizmus) 
(1922-1968)

diverzifikáció 
(1968-jelen)

lamark

darwin, Wallace

morgan, de Vries

Chetverikov, dobžanski,
fisher, Haldan, Huxley,
majer, simpson, Wright

eldredge, Gould, Gras,
Henig, Kaufman,
Kimura, levontin, 
Paterson, Platnik

Az új funkciók okainak
keltkezésével foglalkozik,
melyek  kezdenek örökletessé
válnni.

Kis változás, a természetes
szelekcióval együtt, a legalka-
lmasabbak túlélését okozzák.
Öröklődés a tapogató segít-
ségével. 

A hangsúly a változásokon a
nagy mutációk eredményekép-
pen. A természetes szelekció
nem olyan fontos.

fontos változások a populá-
cióban. Kis mutációk  együtt
hatnak a természetes szelek-
cióval.

A különböző ellentmondó gon-
dolatok sokasága, nem egyeté -
rtés  a neo-darwinizmussal.
Keresni a komplexitás okát.

CÍm És dátum fŐ KÉPViselŐK JellemzŐi
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nyőrzők tartsák Darwin elképzelését, hogy a megfelelő természetes sze-
lekció-e a túlélése a legalkalmasabbaknak. Mások inkább jobban szeretik
a modellek véletlen egybeesését. Néhányan úgy érzik, hogy az evolúció
kis változásokkal zajlik és mások nagy ugrásban hisznek, de ezek az ug-
rások megkövetelnék a kedvező mutációk sokaságát-mind egyszerre. Né-
hányan kétségbe vonják a feltételeket, amelyek alapján meghatározzák
az evolúciós kapcsolatot. Nagyon elfogadott a szígorú a módszertani kla-
disztika, mely különösen figyelembe veszi az egyedi jellemzőket. Azonban,
mint ahogy majd látjuk a következő fejezetben, a kladisztika nem evolúciós
mechanizmus: ő csak egy módja a hipotézisek tesztelésére a kapcsola-
tokban.

Amint azt már korábban említettük, a számítógépes szimulációs kísér-
letek, hogy megmagyarázzák a komplexitást nem adnak semmilyen reális
képet arról ami a természetben található. Az evolúció a legjobb modell
amelyet a tudomány tud nyújtani, ha kiakarja zárni Istent, de messze van
a valószínűséghez. A folytonosság melyet az evolúcionisták kifejtenek na-
gyon dicséretes; de két évszázaddal később lényegébben csupasz keres-
gélésének, úgy tűnik, hogy itt az ideje, hogy a tudósok komolyan figyelem-
be vegyék a nem naturalista alternatívákat. Az élet tervezése valamilyen
értelmes inteligencia felől, amilyen Isten, úgy látszik nélkülözhetetlen, hogy
megmagyarázhassa azt amit a tudomány állandóan felderít.

Záró megjegyzések
A fejlett szervek sok komplex rendszerek egymással összefüggő rend-

szerek példáit adják. A természetes szelekció bemutatja ezek rendszerek
problémáját az evolúcióra. Bár a természetes szelekció kiküszöbölheti a
gyenge téves típusokat, ő nem tervezhet előre úgy, hogy fokozatosan ala-
kítson különböző szerveket a komplex rendszerekhez szükségeseket. A
természetes szelekció korlátozott a túlélés közvetlen sikerére. Mivel ilyen,
tőle elvárható, hogy kiküszübülje akülönböző új részeket fokozatosan
komplex rendszerek egymással összefüggő részek kialakításával. Ezek
az új kiegészítő részek feleslegesek lennének és otromba beavatkozás
mindaddig még nincs meg az összes szükséges része, hogy működőké-
pes rendszert adjon valamilyen evolúciós túlélési értékkel. Az organizmu-
soknak a felesleges kiegészítő részekkel várható lenne, hogy kisebb
túlélési értékük legyen, mint azok nélkülük. Innen úgy tűnik, hogy Darwin
túlélési rendszere a legalkalmasabb valójában ellentétben áll a komlex
rendszer evolúciós fejlődésével.

A biológiai rendszerek többsége komplex, de a szem és az agy példái
a szervnek, melyek rendkívűl összetettek. Nem úgy tűnik, hogy létezik
egyetlen mód, mely szerint ezek a szervek fejlődhettek inteligens tervezés
nélkül. Ezek tudományos adatok melyek az ötlet mellett beszélnek, hogy
létezik Isten.
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Milyen gyors volt a múlt?
A furcsa szumpor illata meglepte a halászhajó legénységét Isleifur II

miközben nyugodtan hajóztak az észak Atlanti-óceánon, Izlandtól délre.
A homályos hajnal fényén keresztül 1963. November 14-én füst látszódott
a déli horizonton. Talán ég valamilyen hajó? A rádióüzenet ellenőrzésével
megállaították, hogy nincs S.O.S. hívás. A hajócska elkezdett szokatlanul
csavarodni a vízbe és a kapítány a távcsővel látta amint csak egy kilo-
méterre tőlük a tengerből valamilyen kitörés, feketefüst oszlopja  emel -
kedik. A hajó legénysége, akik Izlandiak voltak és a vulkáni tevékenység
szinte normális volt, rögtön gyanította, hogy az óceán fenekéről vulkán
emelkedik. Megtörtént, hogy az aktív vulkános közép-atlanti gerincen
keresztül hajóztak, amely ott feködt alig 100 méteres mélységben az
óceán felszíne alatt.

Egész nap tartott a felfordulás, míg a gőz és a füst a levegőbe emel -
kedett, alatta pedig kövek és villanások látszottak. Öt nappal később 600
méter hosszú sziget formálódott azon a helyen, ahol addig nyílt óceán
volt.Ez az új sziget, melynek végül két kilométer átmérőjűvé nőtt, a mitoló-
giai óriásról Surtur-ról Surtsey-nek neveztek el. Később, amikor a kutatók
áttanulmányozták a szigetet, meglepődtek, hogy milyen idősnek néz ki.
Mindössze öt hónap alatt az óceán hullámjai hatalmas , látszólag idős par-
tot és sziklákat formáltak. Egy kutató megjegyezte: „Arra amire máshol
ezer évek lennének szükségesek...itt elég néhány hét vagy akár nap is.“

„A Surtseyen elég volt néhány hónap, hogy olyan változatos táj jelenjen
meg és érett, hogy az majdnem hihetetlen volt.“2

A mi általában csendes Földünkön, az események mint amilyen a Surt-
sey emlékeztet minket, hogy néha a dolgok nagyon gyorsan történnek.
Kérdés: „Milyen gyors volt a múlt?” a vita témája, már két évszázadon át
tart. Egyesek szerint a nagy katasztrófákat nagyon fontosnak tartsák, míg
mások lényegében figyelmen kívül hagyják. 
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Fejezet 5

Ilyen kevés idő mindenre

A tudomány vezetői, feltétlen tekintéllyel beszélnek, abba kell hagyniuk,
hogy az egyetemisták és fiatalabb kreatív tudósok elméjét polarizálják

az állításokkal amiknek a bizonzítéka csak a vallás.1

Hubert Joki, molekuláris biológus
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Két ellentétes nézet: katasztrofizmus és 
uniformizmus
A vita az uniformizmus és a katasztrofizmus közözz történelmileg

szorosan kapcsolódik az Isten kérdésével a tudományban. A katasztrofiz-
mus a nagyméretű gyors eseményekre utal és magába foglalja, hogy a
Föld kérgét főleg ezek a szörnyű események formálták. Az egyenletesség
azt jelenti, hogy a Föld kérgét főleg sok kis és hosszadalmas események
formálták, melyek a mindennapi geológiai fofyamatokra jellemzők. A
katasztrofizmus jobban illeszkedik a bibliai fogalom nagy katasztrofális
árvizével és Istennel mely nincs idővel korlátozva. Az egyenletesség job-
ban illeszkedik a feltételezett évmilliók geológiai korával és a szükséges
idővel mely szükséges a lassú, fokozatos fejlődési folyamathoz. 

A katasztrofizmus jól elfogadott volt az emberi történelem legnagyobb
részében. Ő uralta az ókori mitológiát. A középkorban az érdeklődés iránta
kicsit csökkent, habár az arabok szorossan követték Arisztotelészt aki
nagyon hitt a katasztrófákban. Ez az érdeklődés a nyugati világban a for-
radalmi reneszánsz és reformáció időszakában megnőtt és a bibliai özön-
víz is katasztrofális esemény volt mely érdekes geológiai jellemzőket
magyarázta mint amilyenek az állati foszíliák, magasan az Alpokban, ame-
lyek egyébként normálisan élnek az óceánban. Azonban hamarosan meg-
jelentek más, ennek ellentmondó elméletek.3

Két évszázaddal ezelőtt a skót geológus James Hutton, aki a polem-
izálásáról híres, megjelentette a híres könyvét, a Föld elmélete. Ebben a
könyvben védte az uniformizmust, kihangsúlyozva a lassú geológiai vál-
tozások fontosságát más időperiódusok idején. Az erős naturalista megkö -
zelítése (amely nem ismeri el Isten részvételét) látható amint állítja „nem
kell használni semmilyen hatalmat melyek nem természetessek a Földre,
nem elismerni semmilyen eljárást kivéve azokat melyeknek tudjuk a
működését és elvét és nem említeni semmilyen szokatlan eseményeket
egy közönséges jelenség megmagyarázásához.“4 Ő ezta könyvet a híres
mondattal fejezi: “Nem találjuk sem a kezdet nyomát- sem a megjelenés
végét.“5 Eza korlátozott állítás merész támadás volt az akkori bibliára
jellemző gondolatra, hogy Isten a Teremtő és Ő teremtette a világot hat
nap alatt néhány ezer évvel ezelőtt. Továbbá figyelmen kívűl hagyta a nagy
katasztrofális a Bibliában leírt vízözönt, amelyet megerősített több vezető
Angliai geológus. Ebben a polemikus légkörben még egy könyv jelent
meg, amely hamarossan a legbefolyásosabb, valaha megírott könyv lesz.
Ő nem csak behozza a geológiát a forradalomban, hanem mélyen a tu-
dományos gondolatok egészét fogja megváltoztatni.

A geológia elvek (Principles of Geology),melyet Charles Lyell írt, először
1830-ban jelentettek meg. Ennek a könyvnek nagy sikere volt és összesen
11-szer adták ki. Az erőssen elfogadott egységesség, Lyell döntőnek tek-
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intette a lassú, tartós hatások, fokozatos változását. A század közepéig
az egységesség uralkodó nézetté vállt az értelmiségi körökben, amíg a
katasztrofizmus eltűnt. Lyell könyve volt az egyike a „legértékesebb dolog-
nak“6 Charles Darwinnak a Beagle fedélzetének epikus kutatása idején. A
hosszú geológiai időszak amelyet ez a könyv feltételezett valamit nyújtot-
tak a Darwin evolúciós változások vitáinak szükséges idejéből.

Lyell ügyvéd volt és a sikerének egy részét az ő képességének lehet
tulajdonítani a saját nézetének ismertetésével. Ezt jól mutatja a levél
melyet barátjának és támogatójának George Pulett Scropenek írt. „Ha nem
irritáljuk az embereket, félek, hogy tudjuk... minden sikerül. Ha nem diadal-
moskodnak rajtuk, hanem dicséritek a liberalizmust és a jelen idő
őszinteségét, a püspökök és a felvilágosult szentek eggyütt velünk figyel-
men kívűl hagyják a régi és modern fizikai teológusokat (vészmadarakat).
Éppen ideje van a támadásnak, és örülj, bűnös amilyen vagy, a magazin
Quarterly Review (Q.R.) nyitva áll előtted. Ha Murray ( Lyell könyvének ki-
adója) is tolja az én könyvemet és te fogod irányítani a geológiát Q.R. a
közvélemény teljes válozását hamarossan megcsinálhatjuk.“7 Ahogyan
Lyell remélte, elérte a saját változását, legalábbis a geológiai közösség-
ben. Több mint egy évszázaddal ezelőtt a katasztrofális értelmezés nem
volt tolerálható.

Habár Hutton és Lyell ellenezték a bibliaia modell kialakulását és sok
ellenzésekre találtak a vallási csoportokból, úgy tűnik egyik sem de a
másik sem tagadta Isten létezését. Huttont jellemezték mint „istenfélő
ember konzervatív nézettel“8 aki meghatározza Istent mint „az az Elme aki
megformálta ennek a Földnek az anyagát.“9 Lyell lehet hajlott a deizmus
felé,10 de úgy tűnik hitt Istenben aki valamennyivel többet vesz részt.  Elfo-
gadta néhány aspektusát az evolúciónak, de hitte, hogy az embernek van
különleges státusa a teremtésben és „mindig tagadta, hogy az emberi faj
a majomszerű lényből fejlődhetett.“11 Sőt Lyellre mondják, hogy „félt, hogy
elveszíti minden kapcsolatát Istennel, ha követi Darwint arra felé ami úgy
tűnt neki mint keserű befejezés.“12

A 19. Század végére a hosszú időbeli periódusok a feltételezett uni-
formizmus és az evolúció szorossan megállapítottak és a katasztrofizmus
valamilyen csúnya szó lett a tudományos közösségben. De nem volt min-
den rendben. Némely dolgok melyeket a kőzetekben figyeltek meg nem
egyeztek az uralkodó szellemiségű lassú változással, mely nem engedé-
lyezte a nagy katasztrófákat. A Wasington állam délkeleti negyedében
megdöbbentően kimosott terület létezik, mely 40.000 négyzetkilométernyi
hatalmas hegyek és széles kanyonokból áll, bevágva a kemény vulkanikus
kőzetbe. A folyami kavics hegyek különböző szinteken és több száz ősi
vízesések maradványai némely mintegy 100 méter magas, nagy erodáló-
dott völgyek alapjában, tanúskodnak a szokatlan múltról. Az a táj az úgy-
nevezett Csatornázott varangyos föld (Channeled scabland) hogyan
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alakultak ki valaha? A független gondolkodású geológus Harlen Bretz
elkezdte tanulmányozni ezeket a területeket és olyan visszataszító ötlete
támadt abban az időben, hogy vitát okozott ami 40 évig tartott. Bretz
belépett az elavult eretnekség katasztrofizmusába!

Bretz, 1923-ban megjelentette az első tudományos beszámolót arról a
területről,13 de nem híresztelte el a gyanúját, hogy a nagy katasztrofális
árvízről volt szó; csak azt bizonygatta, hogy az egy hatalmas mennyíségü
víz volt. Ebben az évben később, egy másik kiadványban14 előterjesztette
a feltételezést, miszerint a rövid távú katasztrofális vízözön erodálta azokat
a csatornákat és hatalmas mennyíségű kavicsos zátonyt okozott. Ez nyil-
vánvalóan katasztrofizmus volt; ugyanabban a kategóriában ahol a krea-
cionizmus most jelen van a legtöbb tudományos körökben – teljesen
elfogadhatatlan. A geológiai közösségnek múszály volt foglalkoznia ezzel
a fiatal jövevénnyel, aki javasolta a veszélyes közeli bibliai Vizözön
ötleteit.15 Bretz ötleteinek elfogadása belefoglalta az illeszkedést a
katasztrofizmushoz a „sötét korból... ezt nem lehetett, ezt nem volt szabad
tolerálni.“16

Bretz, aki geológiai professzor volt a Chicago-i egyetemen, tárgya lett
a hatalmas meggyőzéseknak a geológiai közösség oldaláról. Az eltévedt
munkatársuk, aki továbbra is katasztrofális módon tette közzé, át kellett
alakítania. Meghívták, hogy a nézetét ismertesse a washingtoni Geológiai
társasággal (Geological Society of Washington, DC). Hogy ellene szegül-
jenek, „összeállítottak egy igazi kételkedő falanxokat és velük kellet vi-
tatkozni az árvíz hipotéziséről.“17 Bretz bemutatása után, a tekintélyes
amerikai geológia felmérés, öt tudósa alternatív magyarázatot mutatott be,
mint például a jég hatását és más lassú folyamatokat. Elképesztő, hogy
két tárgyaló fél soha nem volt a Csatornázott varangyos földnél! Úgy lát-
szik, ezen a találkozón senki nem gondolta meg magát. Ami pedig Bretzet
illeti, ő folytatta a katasztrofálisan orientált kutatásait és állandó ellenállás-
sal állt szemben. Bretz szavai szerint, az ő „eretnekségét múszáj volt fi-
noman de határozottan kiszorítani.“18 Ezután a geológusok bizonyítékokat
találtak egy ősi tóról,19 mely valószínű az árvizek forrása volt melyek ki-
mosták a Csatornázott varangyos földből (Channeled Scabland ),19 a fes-
zültség csökkeni kezdett, mert mind több geológus beismerte, hogy Bretz
magyarázata pontos.

Végül az adatok a sziklákből győztek. 1965-ben a Nemzetközi egyesü -
let a negyedidőszaki tanulmányozásban (International Association for Qua-
ternary Research) geológiai kirándulást szervezett azon a területen, hogy
a bizonyítékokat megvizsgálja. A kirándulás végén, Bretz, aki nem birt jelen
lenni, táviratot kapott a résztvevőktől akik gratuláltak neki, ezzel a mon-
dattal fejezték be: „Most mindnjájan katasztrofisták vagyunk.“20 Néhány
évvel később, Bretznek kézbesítették a Penrose érmet, az USA legrangos-
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abb gaológiai díját. A katasztrofizmus nyert, mint ahogy Bretz is. Ez a mod-
ern „Noé” és az ő egyértelműen nem kívánatos árvíze, felszentelődött.

A 20. század közepéig kevés ember mert javasolni más katasztrofikus
eseményeket, hogy megmagyarázhassák a sziklákat és fosszíliákat
melyeket ezek tartalmaznak. Köszönhetjük a dinoszauruszoknak a halálos
csapást a szigorú uniformizmusra. Hogyan tűntek el ezek a szervezetek?
Sok ötletet ajánlottak; egy tudományos folyóirat 40 lehetséges okot szá-
molt, melyek rangsorolhatók a butaságtól kezdve a konstans gravitációs
változásig.21 Aztán 1980-ban a Nobel díjas Louis Alvarez a Californiai
Berkley egyetemről (Berkeley Campus a University of California) és
mások22 javasolták, hogy a széles szokatlan körben rengeteg irídium elem
a depozitokban a Kréta időszak élén (azaz. A mezozoikum élén 5.1 ábra
) az aszteroidáktól származik melyek megölték a dinoszauruszokat. Ez az
elképesztő gondolat különösen híres volt a nyilvános médiában és a ge-
ofizikusoknál, de a tudósok másik csoportjánál, különösen a paleontoló-
gusok akik a fosszíliákat tanulmányozzák, nagyon rezrváltak voltak.
Né me lyek vitatták az aszteroida értelmezését, mert úgy tűnik, hogy egyes
dinoszauruszok eltűntek előbb a fosszílis rétegben és voltak bizonyítékok
a széles vulkáni tevénységekről, globális tűzről vagy hőemelkedésről
melyek a dinoszauruszok eltűnését tudnák megmagyarázni.23

A részletekeről a vita továbbra folytatódik, de az ajtó a katasztrofikus
értelmezéseknek tágra nyílt. Ez a változás jellemezhető mint „nagy filozó-
fiai áttörés“,24 és megengedi a katasztrófa felismerésének a lehetőségét
az egész feljegyzésen a sziklákon. Elismerik, hogy „mélyreható szerepe
a nagy viharoknak az egész geológiai történelemben mind többet
felismerhető.”25 Egy másik geológus beszél a „szélsőséges esemény -
ekről... olyan nagy és pusztító, mint amilyenek nem, és valószínűleg nem
is tudnának lenni, tudományosan megfigyelni.”26 A katasztrofizmus vissza-
tért a nagy ajtón, de ez nem a két évszázaddal ezelőtti klasszikus
katasztrofizmus, ahol a bibliai Vízözön domináns geológiai tényező volt.
Ma azonnal megvizsgálják a sok fajta katasztrofikus eseményeket, de sok-
szor feltételezik, hogy közöttük sok idő elmúlott. Az új típusú katasztrofiz-
mus azonosítására minnél többet használják új katasztrofizmus kifejezést
(Neocatastrophism).

Fontosabb a feladat melyet meg birunk tanulni ezeknek a magyaráza-
toknak a változásaiból. Évezredek alatt a gondolkodók elfogadták a
katasztrófákat mint normális részét a Föld történelmének. Aztán több mint
száz évig a katasztrófákat bukválisan kitörölték a geológiai értelmezésből.
A változásokat múszály volt magyarázni mint fokozatos és a most aktív
folyamatok körében. Most a nagy katasztrófák újra jól jöttek. Néha a vé -
gén, kiderülhet, hogy idősebb, eldobott magyarázatok helyesek voltak!
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ábra 5.1. A fő részei a geológiai oszlopnak a bal oldalon és néhány példa a reprezentatív
szervezetekről jobbról. figyelje meg az éles kontrasztot a prekambrium között, melynek
kis apró organizmusai vannak, és a fanerozoikum között fennt, amelynek sok különböző
nagy organizmusa van.
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Geológiai oszlop – mi az?
Nincs egy hely se a Földön ahol megtudja találni mindegyik kőzetré -

teget és megtalálni a magas oszlopot amelyik a geológiai oszlop. A geoló-
giai oszlop hamarabb elképzelés vagy térkép, gyakran valamilyen
vertikális oszlop formájának nézete. Ábrázolva van egy kis része a geoló-
giai rétegnek, melyek egymáson vannak elhelyezve és ez mutatja annak
rendjét és fő részeit a széles körben elterjedt, Föld felszínén található
kőze gréteget. A legalacsonyabb rétege ennek az oszlopnak, melyeknek
kellene először kiválni, az alján találhatók, a legutóbbiak a tetején. A ge-
ológiai oszlopnak nagy szerepe van az Isten és az idő vitájában.

Ahogy az álltalában történik a természet tanulmányozásában, a kép
bonyolúltabb mint ahogy első látásra látszik és ahogy a mi elménk ha-
jlamos érzékelni. Gyakran a geológia oszlop sok részei hiányoznak valam-
ilyen helyszínen; mondhatjuk, hogy hiányoznak, mert megtalálhatók más
helyszíneken. A komplett geológiai oszlop gondosan közetek sorozatával
volt összerakva és különössen fosszíliák találhatók bennük, eggyik
helyszínről a másikig. 5.1 ábra mutatja egy széles vázlatát a geológiai os-
zlopnak és némely karakterisztikus fosszíliának amelyeket meg lehet
találni a különböző szinteken. A számok balról képviselik a geológiai
időszakot amely majdnem általánosan elfogadott de komolyan vitatják is.
Megfogjuk vizsgálni egyiket ezekből a kifogásokból, ennek a fejezetnek a
végén. Valószínűleg nincs egy hely sem a Földön teljes geológiai oszlop-
pal, de a fő részek jól bemutatottak sok helyen. 

Egyik feltűnő tényezője a geológiai oszlopnak elég éles kontraszt a fos-
szíliákban az alsó prekambrium rétegek és a felső fanerozoikum között
(5.1 ábra). Ebben az alsó részben találhatók csak a kicsi, mikroszkópikus
élőlények de a fejlettebbek főleg a felső részre korlátozódtak. Ez a kon-
traszt nem volna elvárható a fokozatos evolúciótól és erről később fogunk
beszélni. Mérsékletes irányzat is látszik a nagyobb komplexitású sz-
ervezetek felé míg a fanerozoikum részen keresztül mászunk és az evolú-
cionisták ezt erős bizonyítéknak tekintik az evolúciós fejlődést millió
éveken keresztül.

Néhány kreacionista úgy véli, hogy a geológiai oszlop bemutatja az
ismétlődő események létrehozását; mások úgy gondolják, hogy a bibliai
Vízözön fő esemény volt aki a saját sebességével és a katasztrofális
működésével hozta létre a geológiai oszlop nagy részét. Ők úgy gondolják,
hogy a csekély tendencia növekvő bonyolúltsága ahogyan haladunk a ge-
ológiai oszlopon keresztül, tükrözi az elsődleges szervezetek beteme -
tésének sorrendjét amely a Vízözön előtt létezett.27 Megint más kre a-
 cionisták tagadják bármilyen érvényességét a geológiai oszlop sorozatá-
nak;28 míg máok nem egyeznek ezzel a hozzáálással.29
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Olyan rövid idő a geológiai oszlopban az élet
keletkezéséhez
Az evolúcionisták nagy mértékben függnek a hihetetlen események sok

idejétől melyeket feltételeznek. Ezt a függőséget nagyon jól kifejezte a
Nobel-díjas George Wald, a két milliárd évről az élet keletkezéséről
beszélve mondja: „Ilyen sok idővel, ’lehetetlen ’ lehetségessé válik, a lehet-
séges valószínűvé válik és a valószínű bukválisan biztos. Csak várni kell:
csak az idő képes csodákra.”30 Sajnos az evolúciós modell szerint, eon
idők mint az az univerzúm feltételezett öregsége 15 milliárd év bukválisan
kicsit sem segít ha felbecsüljük tudván az élet hémiáját és a matematikai
valószínűségeket. A harmadik fejezetben beszéltünk a nagyon kevés
valószínűségről, hogy fehérje formálódik vagy kissejt egy véletlen esemén-
nyel. De ha van sok időnk, mely sok próbálkozást tenne lehetővé, úgy
tűnik, hogy drámai módon megnövekedne az evolúciós siker lehetősége.
Azonban, amikor az élet eredete a kérdés valószínűségek olyan kicsik és
a szükséges idő olyan hatalmas, hogy a milliárdos geológiai időnek
hatását alig lehet észrevenni. Csak az idő nem csinál csodát, melyre az
evolúcionisták várnak. Ha figyelmesen felbecsülik, azt találjuk, hogy az
evolúciónak nagyon kevés ideje van az idővel összehasonlítva melyre
tényleg szükség van. Íme két példa, mely illusztrálja mennyi időre lenne
szükség, hogy egy, egyetlen fehérjemolekula készüljön.

Amikor egyetemista voltam, egyik kedvelt könyvem a Human Destiny
(emberi sors) francia biofizikusé Leconte du Nouy volt. Ez a könyv több
szokatlan és kihívásos kérdéseket mutat be az ember eredetének hagy-
ományos nézeteire. A könyv kezdetén, du Nouy tárgyalja az élet eredetét
és valamilyen számítást ad az átlagos, szükséges idő mennyiségről, hogy
specifikus fehérje molekula termelődjön. Az ügy konzervatív megközelí -
tésében bőséges számokat használ az evolúcióra. Kezdve az atomok
számától, amely egyenértékű a számukkal a Földünkön, becslése szerint
szükség lenne 10242 milliárd évre, hogy egy specifikus fehérje molekula ál-
lítódjon elő.31 Most a Földet legalább ötmilliárd (5x109) évesnek tartják és
ne feledje minden kitevő szám „242”, a „10242” szorozza az időt tízszer.
Még ha van is végtelen mennyíségű ideje, általában csak egy specifikus
fehérje molekulája volna, minden 10242 milliárd évre; azonban mivel a finom
fehérje molekulák nem várják, hogy nagyon sokáig tartsanak a primitív
körülmények között, sőt lehetetlen akumulálni sok szükséges molekulát.
Az élethez szüksége van sok fehérje molekulára. Talán emlékezik a 3.1
táblázatra ahol az az apró Escherichia coli mikróbának 4288 különböző
fajta fehérje molekulája van. Ezek a különböző fajták többször replikálód-
nak összesen 2.400.000 fehérje molekula egy mikróbába, de van sokszor
több más fajta szerves molekulák, melyek szintén szükségesek. Bár ez
nem a legkisebb szervezet amelyről tudunk, róla többet tudunk mint a
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kisebbekről. A független élet legkisebb formája amelyről tudunk továbbra
is szükségünk van legalább néhány száz különböző fajta specifikus fehérje
molekulára, úgy, hogy a végtelen mennyíságű idő mely megpróbálja aku-
mulálni a finom fehérje molekulákat nem úgy néz ki mint lehetséges
megoldás. Továbbá, szüksége van összegyűjteni ezeket a molekulákat
ugyanazon a helyen. Illusztrációként, ha van miden autó alkatrésze szét-
szórva a Földön, több milliárd évvel később ők nem fognak találkozni
ugyanazon a helyen, hogy autót alkossanak.

Egyes evolúcionisták kihangúlyozzák, hogy mivel az organizmusoknak
van sok különböző fajta fehérjemolekulája, bármelyik közülük szolgálhat
mint első fehérje molekula és innentől az első fehérje molekula nem
múszaly, hogy olyan specifikus legyen. Ezzel a javaslattal két probléma
van. Először, érvényes lehet csak rövid időre az élet kezdetén, mivel
nagyon hamar az élet folyamatának szervezéséban szükség lesz speci-
fikus molekula, amelyik működik az elsővel, hogy adhasson értelmes el-
rendezést amely működik. Másrészt, a fehérjék nagyon összetettek; az
összes32 lehetséges fehérje molekula fajták 10130; ez a szám annyira nagy,
hogy az esélye, hogy akármilyen fajta száztól több különböző fajta spe -
ciális fehérje jöjjön létre, melyek a legegyszerűbb mikoroorganizmusokban
megtalálhatók, bukválisan nem létezik. Ne feledje, hogy csak 1078 atom
létezik az egész ismert univerzumban.

Egy másik, újabb, tánulmánya a molekuláris biológusnak Herbert Jok-
ija33 a Kaliforniai egyetem Berkli Kampusból nem ad sokkal optimistább
eredményeket azoktól melyekről fennt di Nouy beszámol. Joki némileg
hasznos kérdést tesz fel, mennyi időre lenne szükség, hogy specifikus fe-
hérje molekula formálódjon. Ő beleérti a haladóbb matematikai informá-
ciókat és feltételezéseket, de ahelyett, hogy az atomból induljon mint di
Nouy, ő csak az idővel foglalkozik ami szükséges, hogy fehérje képződjön
az aminosavból, amelyről feltételezik, hogy már létezik. Innen, ahogy
várható is volt, rövidebb időt ajánl, de ez még mindig rendkívűl hosszú.A
számok melyet di Nouy ad jobban tükrözi azt ami várható az elsődleges
Földön. Joki úgy véli, hogy a feltételezett evolúciós elsődleges leves34

akkora volt mint a mai oceánok és 1044 aminosav molekulát tartalmazott.35

Az számításai rámutatnak arra, hogy abban a levesben szükség volt át-
lagban 1023 évre, hogy specifikus fehérje molekula alakuljon. Most, mivel
a feltételezett Föld kora kevesebb mint öt milliárd év (1010 év), kiderült,
hogy ez a kor 10.000 milliárdszor kevesebb a termelés idejétől egy speci-
fikus fehérje molekulához. Vehetjük úgy, hogy egyszerűen véletlen az a
szükséges molekula formálódott az elején annak a hosszú idő perió-
dusában. De akkor csak egy molekulája van és átlagban egy specifikus
fajta formálódik csak egyszer minden 1023 évben. A geológiai idő nagyon,
nagyon rövid.
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Persze, nincs még csak a fennt említett ötmilliárd éve sem, hogy az
első fehérjét megformálhassa, nemhogy az élet megjelenítését a Földön.
A mai tudományos forgatókönyv feltételezi, hogy a Föld 4.6 milliárd éves
és elsődlegesen olyan forró volt, hogy hűlnie kellett 0.6 milliárd évig mielőtt
az élet elkezdődhetett.36 Egyes tudósok szerint, az élet 3,85 milliárd évvel
ezelőtt kezdődött37 bár a bizonyítékok vitathatók. Azonban, sok tudós
egyezik, a szénizotóp kapcsolata az élethez, bizonyítékok alapján és vi-
tatható ősmaradványok megállapításával, hogy az élet legalább 3,5 mil-
liárd évvel ezelőtt kezdődött. A szén bizonyítéka azon a tényen alapul,
hogy az élő szervezetek kívánják, hogy valamennyivel többet válasszák a
könnyebb szén formákat (szén-12), mint a nehezebb formákat (szén-13,
vagy 14) és ez a választék a kőzetekben található. Azonban, ezeket az
eredményeket a szén szennyeződése okozhatta mely az életből ered más
helyeken. Hogy nagylelkűek legyünk az evolúcióhoz, mondhatjuk, hogy a
tudósok szerint, az első életnek kezdődnie kellett kevesebb mint fél milliárd
éve, 4 és 3,5 milliárd évvel ezelőtt. Ez az idő csak a tizede az említett öt
milliárd évnek a fennt említett számításaink szerint. Azonban, észben kell
tartani a végső valószínűtlen eseményeket, amelyeket figyelembe ves -
znek, az a kisebb módosítások aligha tesznek bármilyen különbséget.
Egyszerűen nincs elég időnk.

Ilyen valószínűség számításokban mindig ajálhatnak más feltétele -
zéseket és a feltételek, hogy az esély nagyobb legyen, de ha szembesül
az ilyennel a lényegében lehetetlen esélyekkel, nehéz nem lezárni , hogy
létezik valós probléma és meg kell fontolni az alternatívákat. Több tudós
ezt megtette és más modelleket ajánlott melyekről előbb beszéltünk.38

Ezek mind nemkielégítő magyarázatok, mert nem adnak semmilyen
megoldást ugyanarra a problémára melyeket a molekulák szabnak, azaz
a komplex integrált specifikus követelmény problémájára. Továbbá, nem
csak a fehérjéket kell megmagyarázni; itt vannak a zsírok (lipidek) és mint
a szénhidrátok; de mindannyian viszonylag egyszerűek a DNS-hez ha-
sonlítva, amely az alapvető információkat adja az élethez.

Az élet keletkezésével kapcsolatos kérdések közeli viták a korai élet
azonosításában. A legkorábbi erőteljes „bizonyítékai” a Földön vita tár-
gyává válltak, több tudományos folyóiratban és másutt.39 Azt amit a tu-
domány valaha érthető ténynek tekintett, kiderült, hogy valami teljesen
más. Egy vezető kutató ezen a területen idevágóan megjegyzi, hogy „min-
den ilyen értelmezésre létezik azonos és ellentétes értelmezés.”40 Kiderült,
hogy némely legfontosabb kőzet, ahol állítólag megjelent az élet, nem azok
a fajta kőzetek mint amilyeneknek tekintették és a fosszíliák egyszerüen
valamilyen dolgok amik fosszíliákra hasonlíthatnak, de valójában valami
más. Ez az utalsó probléma karakterisztikus a prekambriumi fosszíliák
tanulmányainak nagy részére. Csak néhány eredmény nem vitatott; egy
tudós jelentést tett közel 300 különböző megnevezett fajtáról melyek vagy
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gyanúsak vagy hamis fosszíliák.41 Ez nem a tanulmányozás területe, ahol
szeretné felületesen elfogadni azt amit olvas a tudományos szakirodalom-
ban.

Kambriumi robbanás: evolúciós ősrobbanás?
Vajon a fosszíliás feljegyzés a közetekből arra utal, hogy az élet foko -

zatosan fejlődött 3,5 milliárd év alatt? Egyáltalán nem! Mint már említettük
a palentológusok többsége – vagyis azok a tudósok, akik tanulmányozzák
a fosszíliákat - úgy véli, hogy az élet 3,5 milliárd évvel ezelőtt keletkezett.
Meglepő ez, hogy a legnagyobb része annak az ajánlott időnek azóta
gyakorlatilag nincs evolúciós előrehaladása. Állítólagos hárommilliárd
évvel később, mely öt hatoda az evolúciós időnek, az organizmusok több-
sége csak egy sejtből tevődik össze (5.1 ábra). Az egész hosszú prekam-
briumi idő nem mutat semmilyen jelentős komplex növekedést. 

Ahogy megy fel a geológiai oszlopon, hirtelen, amikor megtalálja a
farenozi részt, abban találja magát amit az evolúcionisták Kambriumi rob-
banásnak nevezik (5.1 ábra és 5.2 Grand Kanyon, bal nyíl), ahol váratlanul
alapvető állati típusok jelennek meg. Ezeket a típusokat körrendszernek
nevezik és az állatvilág különböző fő csoportjait mutatja be. Ezeket a cso-
portokat a fizikai reakciójukban nagy különbséggel határozták meg. Ismert
példái a különböző körrendszernek a csigák fordulata (rákfélék), szivac-
sok, tengeri csillag (tüskésbőrűek), és a gerinces állatok, ami nekünk is
van és a halaknak és maga és én (Hordati).

Egyes evolúcionisták csak 5-től 20 millió évről beszélnek erről a Kam-
briumi robbanásról,42 de ezek a határidők gyengén definiáltak. Arányosan,
ha az evolúciós idő egy óra, a leglényegesebb fosszíliás állati fordulatok
kevesebb mint egy perc alatt jelennének meg. Az időbeli viszonya a Kam-
briumi robbanásnak a grafikus perspektívában van elhelyezve az 5.3
ábrán (fekete nyíl), és a 5.1 ábrán (az alsó fekete nyíl). Samuel Bowring,
a Massachusettsi tehnológiai egyetemről , aki szakembere a kőzetek kor
meghatározásának: így nyilatkozott:” Az amit szeretek kérdezni a biológiai
barátaimtól, az, hogy mennyire lehet gyors az evolúció mielőtt kellemtlenül
kezdenék érezni magukat?“43 Egy átfogó tanulmány44 a fosszíliás elosztás-
ról csak három világos meghatározott tervről számol be az állati fordula-
tokról (Cnidaria, Porifera és valamiféle férgek nyomáról) jelenik meg a
Prekambriumban és nem mélyen lennt, hanem a Kambriumi réteghez
közel.45 Tizenkilenc fosszíliás test tervek fordulata a Kambriumban jelenik
meg (körülbelül 50 millió évvel ezelőtt), de csak hat a későbbi geológiai
periódusokban, melyek félmilliárd évet jelentenek!

Felfelé haladva a fosszíliás feljegyzésen keresztül kevesebb robbaná-
sokat találunk, mint amilyen a „Paleocén placenta robbanás”46 legnagyobb
modern emlős csoportok. Ugyanezt a helyzetet találjuk a legnagyobb élő
madarak csoportjánál. A szabvány szerinti geológiai időskálán ezek a rob-
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banások 12 millió évig tartottak, mindegyik. Itt aligha volt idő mindegyik
feltételezett változásra. Egy fajta típikusan létezik a fosszíliás feljegyzés-
ben egytől néhány millió évig és ezek a bizonyítékok szerint csak tíz
egymást követő fajokra van idő, melyek különböző típusu többségű élő
emlősöket és madarakat állítanának elő! Végiggondolva ezt a rövid időt a
sok különböző fajta emlősök fejlődését, egy evolúcionista megjegyezte
hogy „egyértelműen abszurd”,47 és mint megoldást javasolja valamilyen
fajta gyors evolúciót. Más evolúcionisták megpróbálják megoldani azt a
problémát, javasolva, hogy az új fajta „szétágazást” a fosszíliás fajok
kialakulásából nagyon gyorsan, csökkentve ezzel az időt mint jelenetet
egy másik irányból. 

Azonban, hogy ez az idő paradox jelentősen csökkenjen, muszály volt
követelni hatalmas mennyiségű nagyon szerencsés „szétágazást“ és
elvárható nagyon bőséges fosszíliás feljegyzés mely megerősítené ezeket
a tevékenységeket – de úgy tűnik, hogy gyakorlatilag nincs semmilyen.48

A kísérletek, hogy ezeket a robbanásokat megmagyarázzák ily módon
határozottan különös fajta igazolás kategóriába tartozik.
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ábra 5.2. A Colorado folyó nagy kanyonja. Bal nyíl mutatja a Kambriumi robbanás helyét.
A rétegek a nyíl alatt prekambriumok; felettük vannak a farenozoidok. A jobb nyíl mutatja
a feltételezett ürességet 100 millió évtől a geológiai oszlopban. itt hiányoznak az ordo-
vician és szilur, de az alsó réteg kis eróziót fejez ki.
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ábra 5.3. Az evolúciós időskála. A fekete nyíl mutatja a Kambriumi robbanás területét,
amelynek során először jelenik meg a legtöbb fosszilis állati maradvány.
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A hirtelen megjelenése az állati és növényi fő fajoknak jobban úgy néz
ki mint Isten teremtménye, mint fokozatos evolúciós fejlődés. Az evolúció-
nak sok időre van szüksége, hogy beléje illeszkedjen lényegében lehe -
tetlen események, amelyek nélkülözhetetlenek a különböző kompex élő
formák előállításához. Azonban, sok fosszíliás típusok melyek hirtelen je-
lentkeznek alig engednek bármilyen időt. Másrészt, akik hajlamosak az
Isten hipotézisére, a Kambriumi robbanást tekintik Isten teremtő képessé -
gének bizonyítékaként. Néhányan specifikusan magyarázzák, mint bizo -
nyíték az első csoport organizmusokat betemetve a katasztrofális Özönvíz
során.

Új evolúciós trend: kladisztika
A biológiában egy csendes forradalom van jelen, amivel a közvélemény

alig van tisztában. A mi szokásos nézetünk módja a szervezetekre a hagy-
ományos csoportosításuk álltal változtat egy „teljes evolúciós módon tek-
intés a természetre.”49

Ez egy nagyon eltérő értelmezési módja az organizmusok sokfélesé -
gének, amelyet találunk. Állítólag, az evolúciós eredete a szervezeteknek,
de nem a kinézése, vállik döntő tényezővé a szervezetek csoportosításá -
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ábra 5.4. illusztrációja az egyszerű típusú kladogramot az élő gerincesekre. A evolúciót
tekintik, hogy felfelé a rajz szerinti az élő fajták felé, illusztrálva felette. A betűk a vonal
mentén az előfordulásukat jelzi az új egyszerűbb karakterisztikáknak. figyelje meg ebben
a modellbe, hogy a melegvérűség tulajdonsága, W, függetlenül fejlődött a madaraknak és
emlősöknek, párhuzamos evolúcióval. Ahogy több karakterisztikus különböző csoportokat
vizsgálnak, különböző és bonyolultabb kapcsolatokat feltételeznek. A hüllők már nem
tekinthetők érvényes csoportnak.
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ban. Ez lehetővé teszi az evolúcionistáknak, hogy állítsák, hogy a madarak
dinoszauruszok, mert úgy vélik, hogy ez a két csoport több egyedi karak-
terisztikában osztoznak (származó faktor vagy sinapomorfia) egyik a má -
sikkal mint másik csoportokkal.50 Ezekben az újabb vizsgálatok vezették
be, a kifinomultabb fejlesztéseket az elemzésekben, különös hangsúllyal
az egyedi karakterisztikákra, mint amilyenek a hosszú csontok, stb, melyek
nem találhatók másik csoportoknál. Ez ellentétben van a nézettel, az
összes általános karakterisztikával, ami megszokott volt az organizmusok
minősítésében, mint amilyenek a kígyók és a madarak. 

Ezekben az összehasonlításokban áttekintik a nagy sokaságát a
különböző faktoroknak és az élő szervezeteknél mint fő kritérium gyakran
megjelenik a hasonlóság a DNS-ben. Feltételezzük, hogy minél nagyobb
a hasonlóság a DNS – nek a két fajta organizmusban, szorosabb az evolú-
ciós kapcsolat közöttük és kevesebb idő múllt el amióta ezek az organiz-
musok egyikből a másikba fejlődtek. Ez észszerűnek tűnik, ha feltételezi
az evolúciót . De a hasonlóság a DNS-ben is ugyanazok amit elvárna az
Isten teremtményeiből.

A DNS határozza meg, hogy milyen lesz az organizmus és szinte
magától értődik, hogy a hasonló organizmusok hasonló DNS-e lesz és

133

ábra 5.5. illusztrációja az egyszerű kladogramnak, a női kalapok kapcsolatának. Az evo-
lúció felfelé fejlődne a diagramon keresztül. figyelje meg, hogy a szallagok, R, függetle-
nül fejlődtek kétszer külön típusú kalappá párhuzamos evolúcióval. ez az ábra illusztrálja,
hogy készíthet kladogramokat sok dologhoz, beleértve a létrehozott dolgokat, mint ami-
lyenek a női kalapok. egyes evolúcionisták kihangsúlyozzák, hogy a kladogramoknak
nem múszály feltétlenül tükrözni az evolúciós kapcsolatokat, habár ez többször követ-
keztetésre jut.
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minnél nagyobb a hasonlóság, hasonlóbb a DNS forma, akár fejlődtek
vagy létrejöttek az organizmusok.

Néha az evolúciós kapcsolatok összekötő vonalakkal szemléltetik az
ún. klád diagramokon, amelyek lehetnek mérsékelt különféle formákban
és értelmezésekben. Ezeken a diagramokon, evolúciósan összekapcsolt
szervezetek csoportokat alakítanak az ún. klád, ami lehet barmilyen
méretű, attól függően melyik egyedi jellemzőit szemlélik. Végső esetben,
ha megfelelő fajtát használ „egyedi” karakterisztikus, hatalmas törzset
alakíthat ki az össz élő szervezetekből és ez eggyezik az evolúciós
hiedelemmel, hogy minden élő forma öszekapcsolódik. 5.4 ábra az élő
gerincesek egyszerűsített kládogrammja . Ezek ismert példák és ez a klá-
dogramot felhasznállták, hogy bevezessék a koceptet egy alap paleon-
tológiai könyvbe. Az egyedi karakterisztikák ajálják a kládogram vonal
mentén, amíg haladnak ezeken a vonalakon. Ezen az ábrán a név, hogy
„négylábúak” négy végtagra vonatkozik minden csoportnál amikor követi
a vonalat felfelé ettől a ponttól. De az igazi kép bonyolultabbá vállik. Amikor
elszórakozik a részletes egyedűlálló tényezőkkel a gerinceseken belül,
más és bonyolúltabb viszonyt kap a gerinceseknél, mint amilyent az ábrán
5.4.51 Pl. a hagyományos hűllő osztályt (gyíkok, krokodilok, teknősök, kí-
gyók) most nem tekintik érvényes csoportnak (klád), mert több karakter-
isztikát oszt másik csoportokkal, különösen a madarakkal.52 Tekintetbe kell
venni, hogy a vállogatás nélküli használata a különleges funkcióknak,
melyeket nagyon fontosnak tartanak, néha javasolhatnak nagyon különös
evolúciós kapcsolatot, mint az, hogy a hal tüdős, amely halak szokatlan
tüdővel rendelkeznek, közelebb a tehenekhez mint a halakhoz.53

A kladogramok általában azt jelzik, hogy melyik egyedi tényezőket tek-
intik fontosnak a javasolt evolúció formájának meghatározásában. A
választása ezeknek a tényezőknek fontos lehet, mint amilyenek a szeme
a tintahalnak és a halnak, amelyeknek a szerkezete megegyezik, egysze -
rűen feltételezhető függetlenül fejlődtek több mint egy (párhuzamos evolú-
ció, konvergencia),hogy ettől nem is kapcsolódnak. Ez a fajta gondolkodás
hozza a sok spekulációt a próbálkozásokban, hogy meghatározzák az
evolúciós kapcsolatot. Másik oldalról, a kladogramok tudnak lenni nagyon
kifinomultak és bonyolult folyamatot képviselnek, mely figyelmesen elemzi
a különleges hasonlóságokat, a szervezetek csoportjai között, a lehető
legrövidebb utat használva, hogy bemutatják ezeket a kapcsolatokat. Az
igazi gond a kladogramokkal, az az, hogy ezek a minták nem jelentik azt,
hogy a szervezetek elkerülhetetlenül fejlődtek az ajánlott vagy bármilyen
más módon és ezt némely evolúcionisták ki is hangsúlyozzák; azonban,
az evolúció magától érthető. A kladogramok rámutatnak az egyedülálló
hasonlóságokra és nem az evolúcióra. Játszhat a kladogramokkal „játékot”
bármilyen különböző dolgokkal, mint amilyenek a játékok vagy házak. Az
5.5 ábra illusztrálja a javasolt „kladogrammot” a női kalapok evolúciójára,
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de mindannyian tudjuk, hogy ők nem maguktól fejlődtek, sem közös kalap
őstől; őket tervezték. A kapcsolatok szempontjából a valóság más tud lenni
attól amit a kladogrammok illusztrálnak.

Figyelmen kívűl hagyva a fosszíliák
Egy másik nem régi tendencia különösen kapcsolatos az idővel. Habár

a fosszíliák adják a legjobb jelzéseket az élet múltjáról a Földön, a kutatók
figyelmen kívűl hagyják a teljes bizonyítékokat a fosszíliás feljegyzésekből
amikor azok hasznosak lehetnek. Ezzel nem egyeznek minannyian és ez
a tendencia az oka a nagy vitáknak. Míg egy szakértő úgy véli, hogy „nem
képzeljük az időt különösen fontosnak“ mások, óvatosabban, állítják, hogy
„Ennyi minden ebből egyszerűen forró levegő.“54 Erről ki lehet jelenteni,
hohy egy azokból a nagy rossz ötletekből. Nem tudjuk melyik úton fog ha-
ladni a tudomány, de egyszerűen ez a tendencia aggasztó. Ez az új
megközelítés lehetővé teszi az evolúcionistáknak, hogy megmagyarázzák
a problémát, mint amilyen a kambrium robbanás, mert az ő paradig-
májában55 DNS megmutatja, hogy az állati körrendszer fejlődött egyik a
másiktól, sokkal korábban.56 Az ötlet az, hogy mivel a változások a DNS-
ek között a különböző állati körrendszerek között nagy, a körrendszernek
fejlődnie kellett sokkal hamarabb mint ahogy a fosszíliájuk először jelentek
meg a kőzetekben. Ez ismét határos a tettek nélküli tudománnyal. 

Hogy meghatározódjon milyen sebességgel változik a DNS, moleku -
láris órát használnak amelyek gyakran használnak feltételezett geológiai
időt, hogy meghatározzák a változás sebességét. Sajnos a molekuláris
óráról kiderült, hogy nagyon bizonytalan.57 A kutatók beszélnek a szélső -
séges sebesség változásról a molekuláris órában”58 és a problémák
megállapításának pontos kalibrációs pontjait, pontos alapú filogenetika,
és pontos értékelése az ágak hosszának, rémes marad.”59 Előkelő pale-
ontológus James Valentine Berkley egyetem területéről Kaliforniában,
kiemeli, hogy „sajnos, molekuláris evolúció gyorsasága nem hasonló az
órához; különböző részei a molekulának különböző sebességgel fejlődnek
a molekulán belül ugyanazon a vonalon az eredete idővel változik,
különböző molekulák különböző sebességgel fejlődnek és a homológ
molekulák a különböző taxonokban fejlődtek különböző sebességgel.“60

A hiányosságok ellenére, javasolják, hogy némely állati típusoknál az
evolúció megtörténhetett már félmilliárdtól egy milliárd éve, a kambriumi
robbanástól hamarabb;61 de a fosszíliák melyek kapcsolatosak az ilyen
hatalmas idő periódussal, nem találhatók. Ő ugyanolyan vagy még kétszer
hosszabb időt ajánlott az evolúcióhoz, majdnem mindegyik organizmusnál
a kambriumi robbanástól a mai napig. A palentológusok , akik tanulmány-
ozzák a fosszíliákat és több figyelmet szentelnek a jelentőségükre, jobban
visszafogottabbak a saját becsléseikben, hogy meddig a kambrium előtt
a kambriumi állatok fejlődtek egyik a másikból. Emlékezzen a Fanero-
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zoikum bázisa az a hely ahol kambrium rétegek vannak és Kambrium rob-
banás és itt találnak rengeteg különböző típusú, jól megőrzött állatfajokat
– de ez alatt ők szó szerint nincsenek. Hogy megmagyarázhassák ezt a
váratlan jelenséget, az evolúcionisták jelzik a ritka pici fosszíliák és gyanús
állati nyomok jelenlétét a Prekambriumban. Azonban, az állati körrendszer
evolúciója a kambriumi idő előtt történt, kellene létezni legalább ezer
prekabriumi állati fisszíliának, melyek képezik az állatokat akik más fa-
jtákká fejlődnek – de szó szerint egysem található.

Különösen lehangoló látni, amint számos kutató most lényegében fi-
gyelmen kívűl hagyja a jó adatokat amink van a fosszíliák megosztásáról,
amíg azok az új trendek történnek az evolúciós klasszifikálásban. Az a
tény, hogy sok tudós hajlandó megtenni, kiderül, hogy a tudományt az
elmélet képes visszafordítani, a tények helyett a természetből. Több mind
fél évszászaddal ezellőtt Richard Lull, aki neves palentológusa és igaz-
gatója a világhírű Peabody múzeumnak a Yale egyetemen, üdvözölta a
fosszíliákat mint „végső ítélet, amikor mrgvádolják az evolúció tanítását.”62

Lehet, hogy akkor az volt az eset, de most mikor fosszíliás jegyzőkönyv
komoly problémát jelent az evolúcióra, létezik tendencia, hogy figyelmen
kívűl hagyja. A végső ítélet az evolúcióra csak lehet gyanús alkalmazása
az állítólagos molekuláris órának és vitathatatlan feltételezés, hogy az
evolúció valóban volt.

Hiányzó láncszemek
Amikor megnézi a közetek rétegének sorát, több száz fosszilis teknőst

talál; némelyek hatalmasak, több mint három méter hosszúak. Aztán a
legalacsonyabb teknősök alatt megtalálhatók az evolúciós láncszemeket,
a teknősök és a állítólagos teknős őse között, hasonló a gyíkhoz. A
teknősök másfajta állatok és hirtelen jelennek meg. Ugyanez a helyzet a
fosszíliákkal, azokkal a szörnyű repülő hűllőkel az ún. pterozaurusz ,
valamint a fosszilis denevérek és sok más csoportoknál , mint amilyen sok
állati körrendszer, amelyek hirtelen jelennek meg a kambriumi robbanás-
ban (5.1 ábra). A kambriumi robbanás evolúciós problémája nem csak az,
hogy hirtelen jelenik meg az állati körrendszer sokasága, gyakorlatilag
egyszerre; probléma az is, hogy a kambriumi robbanás alatt nem talál-
hatók átmeneti állat fosszíliák amelyből fejlődni-e kellett volna a körrend-
szernek. És más nagy állatcsoportok jelennek meg hirtelen a fosszíliás
feljegyzésekben. Ismét, ha ők tényleg fejlődtek, találni kellene mindenféle
közbenjáró fosszíliákat alattuk, az időből amikor az evolúvió lassan nagy
sokaságú, különböző körrendszert fejlesztett.

Charles Darwin nagyon is tudatában volt a problémával és őszintén be-
vallotta a híres könyvében, A fajok eredetében: „De ahogy ez a kihalási
folyamat hatott nagy arányokban, így biztos az átmeneti fajták száma,
melyek ezelőtt léteztek a Földön, tényleg hatalmasak. Akkor miért nincs
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tele mindegyik geológiai közeg és mindegyik geológiai réteg ilyen átmeneti
láncszemekkel? A geológia biztos nem ismertet semmilyen finom osztály-
ozott szerves láncot; és ez, lehet, legszembetűnőbb és legnehezebb ki-
fogás melyet benyújtani lehet az elméletemmel szemben.”63 Darwin aztán
sok oldalon magyarázza, hogy nincsennek átmeneti láncszemek, mert a
geológiai feljegyzés így nem tökéletes. Ő beszél a geológiai oszlop része -
iről, melyek hiányoznak sok helyen a Földön és közben említi a szem -
betűnő karakterisztikát, hogy a rétegek melyek az ürességek alatt
fekszenek nem bizonyítják az idő hatásának következményeit. Ezzel, aka  -
rat lanul jelentős problémát okoz a hosszú szükséges időszakára a lassú
evolúciós folyamatra, melyet feltételez. Mondhatja, hogy van üresség a
geológiai oszlopban, mert a hiányzó részek, különösen a karakterisztikus
fosszíliák, a Földön máshol is megtalálhatók. Továbbá, Darwin beszél a
„sok feljegyzett alakulás esetéről mely megfelelően fedett, a hatalmas
időintervallum után, más és későbbi alakulással és ez a réteg mely alatta
fekszik nem abban az intervallumban szenvedett semmilyen eróziót.“64 A
„megfelelő” kifejezéssel Darwin arra gondolt, hogy a réteg azonnal a réteg
alatt, amelyről feltételezik, hogy sokkal idősebb és sokkal fiatalabb réteg
közvetlenül az ürességen, egyenes kapcsolatban fekszik egyik a másikkal.
Mivel az alsó réteg egyenes, ez bizonyíték, hogy a „hatalmas időinter -
vallum”, melyet ő javasol soha nem létezett, mert nincs jel az idő műkö -
déséről mely várható a szabálytalan eróziótól. A geológusok hívják ezeket
a nagy ürességeket, ahol nekik kevés vagy nincs bizonyíték a sziklákban,
parakonkordancija; és ha létezik elenyésző erózió, üledékhézagoknak ha-
jlamosak nevezni. A hiánya „kopásnak” (erózió) ezeknél az egyenes üres -
ségeknél, a nehéz azonosítást okozza és figyelmesen kell tanulmányozni
a fosszíliákat, hogy észrevehesse őket. Mint a közmondásos lyuk a
fánkban, nincs semmi ami képviselné azt az ürességet; de a bősége és a
simasága az érintkezésüknek, komoly kérdéseket vet fel a hosszú geoló-
giai kor érvényességében, beleértve a radiometrika bonyolúlt folyamatát,
melyet gyakran használnak a megállapításában.65

Adam Sedgwick, Darwin idős professzora Cambridge-i egyetemen,
nem volt problémája a hosszú geológiai időszakokkal, de komolyan ké -
telkedett az evolúcióban. Ő nem egyezett a Darwini javaslattal, hogy
létezik hatalmas időinterváll ott ahol a rétegek hiányoznak, de az alsó réteg
nem erodálódott. Darwin megpróbálta őket megmagyarázni mint területet
a tenger alján, de az nem egyezik sem a fosszíliákkal sem a kőzetek fa-
jtájával, melyeket találunk ezeknél az ürességeknél. A folyóiratban, The
Spectator, megjelentetett kritikában, Sedgwick nem túl finoman megje-
gyezte, hogy „Nem lehet készíteni jó kötelet a légbuborékokból,”konkrétan
beszélve azokról a hiányosságokról kérdezi, ”hol a hatalmas áramlási bi-
zonyítéka a geológiai időnek amely megmagyarázná ezt a változást?... A
fizikai bizonyítékok ellene vannak. Hogy támogasson egy alaptalan
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elméletet, Darwinnak szüksége lenne hatalmas áramlási időszakra ame-
lyeknek nincs hasonló fizikai mutatója.”66 Könnyen felismerheti a problémát
a Nagy kanyonban (Grand Canyon) (5.2 ábra, jobb nyíl), ahol az ordovici-
jumi és a szilur időszak, melyek több mint 100 millió évet képviselnek,
hiányoznak és mégis kevés eróziós réteg nyom fekszik az üresség alatt.
Léteznek több más ürességek a Grand kanyon rétegeiben, de mint ahogy
látja, a rétegek ebben a geológiai feljegyzés részében mind eksztrém
egyenes. Az egyenes alsó réteg kontrasztja ezeknél az ürességeknél a
drámaian szabálytalanult barázdált Grand kanyon szemlélteti ezt az enig-
mát. Az idő sok szabálytalan eróziókat termel, mint amilyen a Grand kany-
onban van, de nem látunk sok eróziót ezeknél az ürességeknél.67 Idővel
az erózió hatása pusztitó. Az átlagos erózó aránya alapján a Föld konti-
nenseire, elvárná, hogy a felületük csökkenjen három kilométerenként min-
den 100 millió évben és ez kétszer több a Grand kanyon mélységétől!68 A
probléma mely Sedgwicknek volt, a hiányos fizikai bizonyítékok a nagyon
hosszú idő periódusokra, ezeknél a hiányosságoknál feltételezve, megol-
datlanok maradnak.69 Minden rövidítése a standard geológiai időskálának
még kevesebb időt hagy az evolúció valószínűtlenségére. Az üresség
adatai erősen alátámasztják a bibliai modell Teremtését és Árvizét. 

Majdnem másfél évszázaddal később, Darwin aggodalma hiányzó
átmeneti fosszília formák miatt még mindig aktuálisak. Azóta összegy -
űjtöttünk nagy mennyíségű fosszíliákat és amikor a geológiai réteg mentén
megyünk a fő fajok hirtelen jelentkeznek és nem úgy tűnik, hogy az idő
folyamán a korábbi ősöktől fejlődtek. Némely kutatók beismerik ezt a prob-
lémát. A paleontológus Robert Carroll, aki védi az evolúciót, kihangsúly-
ozza:“ A fossziliáktól elvárható, hogy állandó fejlődését a jelentéktelen
különböző formának mutassák melyek öszkapcsolják minden fajta és fő
csoportokat egyiket a másikkal, szinte folyamatos spektrumban. Azonban,
a jól megőrzött fosszíliák többsége ugyanolyan könnyen minősíthető a vis-
zonylag kis számú fő csoportokban mint az élő fajták is.“ A különböző fajta
virágzó növényeknek tulajdonságairól, ő azt mondja, hogy „egy esetben
sem nem lehet dokumentálni ezeknek a csoportoknak fokozatos fejlő -
désnek jellemzőit.”70 A kapcsolat szemszögéből apaleontológiai és bioló-
giai elméletek között, David Kitts az Oklahomai egyetemről megjegyezte,
hogy „a világos ígéret ellenére, hogy a paleontológia forrásokat biztosít az
evolúció ‘megfigyelésére’, néhány kínos problémát hozott létreaz evolú-
cionistáknak, melyek közül az egyik legrosszabb az ‘üresség’ jelenléte a
fosszílis jegyzetekben. Az evolúció megköveteli az átmeneti formákat a fa-
jták között, de a palentológia nem adja őket.”71 A paleontológus T. S. Kemp,
az Oxfordi egyetemről megerősíti ezt a problémát amikor azt mondja, hogy
„ a vizsgált fosszíliás adatlap elkerülhetetlenül összeegyezhetetlen a
fokozatos evolúció folyamatával. A fosszíliák csak rendkívül ritkán néznek
ki mint vonalak finoman oszályozott átmeneti formák eredeteként ame-
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lyeket összekötik az elődöket az utódokkal.”72 Ő dönt a különböző lehet-
séges magyarázatokról, az evolúcióról és a fosszíliás feljegyzésekről.

Egyes evolúcionisták, mint Gould Stefan a Harvard egyetemről, arra
utal, hogy az evolúció kis ugrásokban fejlődik és a gyors ugrások alatt nem
marad sok fosszíiliás feljegyzés (ún, puktuisan egyensúly vagy szaggatott
egyensúly). De ez épp nem oldja meg a problémát melyel az evolúció
szembesül a fosszíliás feljegyzésekben, mert a tényleges közvetítő hiánya
legkifejezettebb a nagy csoportok között mint amilyen az állati körrendszer,
de ez a probléma még komolyabb a növényvilágban. A nagy ürességeknél
a nagy csoportok szervezete között elvárna legnagyobb számú evolúciós
közvetítőt melyek áthidalják ezeket az ürességeket és épp itt közvetítők
feltűnően nincsennek.73 Ott ahol találnia kellene sok kicsi ugrást a felje-
gyzés majdnem, ha nem teljesen, üres. Ennek ellenére, némely evolú-
cionisták, beleértve a Nacioalne Tudományos Akadémia szóvivőjét, állít -
sák, hogy sok ilyen üresség kitöltött.74 Ők nincsennek kitöltve. Szem előtt
kell tartani, hogy a közvetítő felismerése nem bizonyítja az evolúciót; lehet -
ne egyszerűen másik létrehozott fajta a tulajdonságokkal melyet az evolú-
cionisták közvetítőnek értelmeznek. 

Úgy tűnik, hogy az evolúcionisták nem értik a tényleges problémáját a
fosszíliás feljegyzéseknek. Ők rámutatnak az közvetítő részek elszigetelt
javaslataira vagy formára. Ez nem az amire szükségük lenne , hogy meg-
mutatják, hogy az evolúció tényleg megtörtént. Eddig több millió fosszíliát
azonosítottunk, melyek magukba foglalnak majdnem több mint negyed
millió különböző fajtát. Minnél többet találunk, valószínűbbnek tűnik, hogy
a közvetítő hiányossága valós tény. Így a sok azonosított fajtánál, ter-
mészetesen azt várná, hogy némelyiket közvetítőnek tekintsék; van
néhány példa és számíthatunk többre is. De ez a néhány példa keveset
járul az evolúció problémájának megoldásához. Valójában, sokan közülük
nem is igazi közvetítők hanem az amit mozaikoknak nevezünk, amelyek-
ben a szervezetek több jellemzőket mutatnak, két csoportból amelyek ál-
lítólag áthidalnak, de mindegyik karakterisztika, mint amilyen a toll és a
papír, teljesen kifejlett de nem átmeneti szerkezetű. 

Ha tényleg megtörtént az evolúció, amlyben a szervezetek megpróbál-
tak fejlődni évmilliárdok alatt, elvárt kevés sikerrel és sikertelenséggel,
találnunk kellene a közvetítők kemény kontinuitást és nem ellentmondásos
kivételeket. Ez a szilárd kontinuitás a geológiai oszlopban különösen ki-
hangsúlyozott kellene, hogy legyen rögtön a hely alatt ahol a nagy cso-
portok váratlanul megjelennek, mint amilyen a kambriumi robbanás vagy
a modern emlősök és madarak megjelenésének helye. Létezni kellenne
több ezer közvetítőnek ott ahol alig lehet ajánlani egyet is.75 Charles Dar-
win valóban feltette az igazi kérdést amikor, mint ahogy mondtuk is már,
kérdezte,” Akkor miért nincs minden geológiai képződés és réteg teli ilyen
közvetítő karikákkal? “76
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Záró megjegyzések
A múlt gyorsaságának kérdése sok kérdést indított meg, mélyreható

következményekkel az Isten létezésének kérdésében és egyenlő mély
hatással arra, hogy hogyan működik a tudomány. Az időről sok egymásnak
ellentmondó következtetésekkel állunk szemben. Láttuk, hogy a tudomá -
nyban a katasztrofizmus fogalma elsőnek elfogadva volt, majd eltemették
és nemrég feltámadt.

Kis különbséget tesz az, hogy az evolúcióra hivatkoznak-e milliárd évek
vagy nem. Minden geológiai idő teljességgel alkalmatlan. Ha hisz a Terem -
tésben,77 akkor a mindenható Isten nincs korlátozva idővel és nincs szük-
sége sok időre, hogy teremtsen. Az evolúciónak, másik oldalról, sokkal,
sokkal több időre van szüksége attól amennyi állítólag van. Nincs sok
időnk az egy, egyetlen specifikus fehérje-molekula előállításához egy
hatalmas korai elsődleges levesben és, hogy ne beszéljünk az össz
különböző életforma evolúciójának problémájáról, a mikróbától a bálnáig.

Nem úgy tűnik, hogy a tudomány megpróbálja megtalálni Istent. A mai
idealizmus a naturalista evolúciónak erős védelme. Ha elhanyagolható a
következményei a fosszilis feljegyzéseknek, a kérdés, hogy az idő a ge-
ológiai oszlopban túl rövid az élet keletkezéséhez, kambriumi evolúciónak
vagy közvetítő hiányossága a fő fajta fosszíliák között, mind ez illusztrálja
, hogy milyen könnyen figyelmen kivűl hagyhatja a tényeket a tudomány.
Vajon ez ugyanaz a fajta gondolkodás amikor a tudomány figyelmen kívűl
hagyja a bizonyítékokat, hogy Isten létezik? A következő fejezetekben
különös figyelmet szentelünk néhány a tudomány különleges attribútumá-
nak.
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Paradigmák
Az én fizikai geológiai professzorom mesélt az elképesztő, „kirakóról”

hasonló, kirakó típusról az Atlanti óceán keleti és nyugati partja között. Me-
sélte, hogy évtizedekkel korábban Wegener nevű ember előterjesztette az
elképzelést, hogy valamikor régen Európa és Afrika, Észak és Dél-Ameri-
kánál mellett voltak és közöttük nem volt az Atlanti óceán. Azóta ez a nagy
szuperkontinens szétszakadt kisebb kontinensekre, közöttük Atlanti óceánt
képezve. A professzor azt is megemlítette, hogy erre az ötletre, habár ér-
dekes volt, senki sem szentel nagy figyelmet. Ő nem tudta, hogy hat évvel
később a geológiai közösség teljesen megváltoztatja a hozzáálását és tel-
jes elutasítása áttér a majdnem teljes Wegener ötletinek elfogadádára.

Ez az új elképzelés, hogy a kontinensek költöztek, forradalmi volt és
befojásolta sok geológiai értelmezést, beleértve a feltételezéseket arról,
hogy hogyan formálódtak a világ kontinensek, hegyek és óceánok. A tan-
könyveket újra kellett írni. Élni abban a jelentős gondolat eltolódásban iz-
galmas és kijózanító volt. Nagyon izgalmas volt, mert nagyon sok új
értelmezéseket terjesztettek ki és mert kiderült, hogy Wegenert, annyira
élesen bírálták, különösen az amerikai geológusok részéről,2 végül mégis
igaza lett. Sajnos, ő meghalt sokkal hamarabb mint ahogy az elképzeléseit
elfogadták. Ez a változás a gondolkodásban kijózanító is volt, mert vala-
mennyiünket meghagyott, hogy kérdezzük, hogy mennyi kinevetett elkép-
zelés válik most elfogadott dogmává. A hitben való változás, hogy a
kontinensek költöztek, drámai és komoly volt. A vitában gyakran volt kigú-
nyolás és szatíra. Az új elmélet elfogadása előtt, nem lehetett része a ge-
ológiai közösségnek, ha elhitte, hogy a kontinensek költöztek. Ezt
követően, aki hitte, hogy nem csúsztak a Föld felületén, azokat geológiai
kívűlálónak tekintették. Úgy tűnik, hogy a szociológiai tényezők dominál-
tak. Zavarta az, hogy hogyan tudtak ezek a nagy tudós csoportok olyan
biztosak lenni, hogy a kontinensek nem mozdultak el és aztán nagyon
hamar ezután, biztosak lenni, hogy igen. Ez arra utal, hogy a tudósok haj-
lamosak hatni mint egységes csoportok, egymáshoz hűségesek vagy va-
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Fejezet 6

Divatos trendek a tudományban

szinte bárki lehet tudós; szinte 
senki sem tud jó tudós lenni.1

Larison Kadmor, biológus
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lamilyen elképzeléshez, nem mint a független kutatók. Ezt nemcsak a tu-
dósok teszik; ezt a tendenciát látjuk más területeken is, mint amilyen a na-
cionalizmus, politika és a vallás. Ennek mélyreható következményei
lehetnek az értelmezésünk szerinti tudományra. Vajon a tudománylétező
haladás az igazság felé, ahogy sok tudós ezt kívánja hinni, vagy függ egy
csoport tudós viselkedésének kegyelmétől amíg egyik értelmezésről a má-
sikra megy?

Részt vettem a Sedimentológusok Nemzetközi Szövetségének konfe-
renciáján (International Association of Sedimentologists), ahol mindenféle
technikai ábrázolásokat készítettek elő arról, hogy hogyan lehet azonosí-
tani és értelmezni a szerkezeteket és különböző változásokat ami idővel
bekövetkezik a geológiai üledékekben. Azonban, az ami a legfontosabb
volt a konferencia bemutatásán nem foglalkozott az üledék viselkedésének
módjával, hanem inkább arról, hogy hogyan viselkednek maguk a szedi-
mentológusok (akik tanulmányozzák az üledékeket). A divatos trendek el-
nevezés alatt és modelok a szedimentológiában: egy személyes
perspektíva (Fashions and models in sedimentology: a personal perspec-
tive),3 az egyesület elnöke beszélt a tudósokról kiemelve, hogy azok meny-
nyíre kívánják, hogy egyik modern értelmezéstől a másik felé haladjanak.
Visszatekintve az üledékek elmúlt értelmezéséről, rámutatott arra, hogy
egy ötlet hogyan dominál néhány évig, majd néhány évig a figyelem köz-
pontjában másik van, melyet harmadik vált le stb. Ő azonosította azt ami
segít hogy valamilyen ötlet moderné váljon. Az elismerés megszerzésére
különösen fontosak: időszerűség, egyszerűség és a nyilvánosság. Élvezet
látni, hogy néhány vezető tudós felismeri a tényt, hogy más faktorok is, az
egykor állítólag pártatlan igazság keresése mellett, kiválthatja a tudomá-
nyos folyamatot. Népszerű elfogadása egy ötletnek tükrözheti a viselke-
dést, a meggyőző bizonyítékok alapja helyett.  

1962-ben Thomas Kuhn (Thomas Kuhn) kiadott egy könyvet, melyet
egyes tudósok tekintenek legbefolyásosabb elemzésként a tudósok visel-
kedésére. Az úgynevezett tudományos forradalmak szerkezete (The
Structure of Scientific Revolutions),4 ő vitatja a „zökkenőmentes felfogását”
a tudománynak, mint a folyamatos előrehaladást az igazság felé. Ehelyett,
Kuhn kiterjesztette a feltételezést, hogy a tudomány többet uralkodik a tu-
dósok társas viselkedésén mint a tudomány tényezőin. Ahogy várható volt,
ezt a könyvet különböző perspektívákból kritizálták és egyes tudósok nem
is voltak lenyügözve. Több filozófus, beleértve egy magyar filozófust is,
Lakatos Imrét, megragadta a tudományban a kevesebb radikális forgató-
könyv segítségével , mely szerint a tudományos ötletek tényleg változnak,
de jobban az ésszerű korrekció alapja szerint, mint társadalmi viselkedés
szerint.5

Kun feltételezte, hogy a normális tudósok végzik a kutatásukat és a kö-
vetkeztetéseiket a széles fogalmak befolyása alatt melyet ő paradigmák-
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nak nevez. A paradigmákat meghatározzák mint fogalmakat „ melyek meg-
határozott időre model problémákat és megoldásokat adnak.“6 Függetlenül
attól, hogy a paradigmák igaziak vagy hamisak, a tudósok elfogadják, leg-
alább is egy ideig, mint igaziakat. A példák lennének az evolúció vagy a
kontinensek mozgásának ötlete. Korábban széles körben elfogadott el-
képzelés, hogy a kontinensek nem mozognak, szintén paradigma lenne.
Mivel a paradigmákat elfogadják mint igaziakat, a magyarázatok melyek
nem illenek a paradigmában hamisnak tekintik vagy ellentétes adatok ér-
telmezik mint rendelleneseket. Egyesek akik ajálják az ötleteket a para-
digmákon kívűl szintén elfogadhatatlanok. Ilyen zárt hozzáállás kívánja,
hogy korlátozza az inovációt és segítse, hogy a paradigm élete minnél job-
ban elhúzódjon.

Az adatok beálítását az elfogadott paradigma alatt, Kuhn normális tu-
dománynak nevezi. Néha változás jelentkezik a paradigmában és ezt ne-
vezik tudományos forradalomnak. A változás a meggyőződésből, hogy a
kontinensek nem mozognak abba a hitbe, hogy mozognak tudományos
forradalom volt. Kuhn jellemezte a tudományos forradalmat mint „átalakí-
tás tapasztalata,“7 ez a kifejezés mely nem tette kedvelté a tudományos
közösségben, amely az objektívitást és az értelmet gondolja saját jelölé-
sének. Az egyik paradigmából a másikba való átalakulás általában nehéz
és jelentheti az elmozdulást a hiba vagy igazság irányába. Kuhn nézete
valószínűleg extrém és kívánják, hogy a tudomány eredményeit minima-
lizálják. De egyrészt, annak alapján amit a tudomány történelméből tanu-
lunk, a paradigma koncepciója a tudósok viselkedésének figyelmes
elemzése. Néha a paradigma visszatérhet az elutasított paradigmába. A
példa mely korábban említve lett, gondolat, hogy az élet spontán keletkez-
het, teljesen magától. Ez a gondolat sokáig általánosan elfogadott volt,
majd elutasított Louis Pasteur munkája miatt, de most ismét elfogadott,
mint a naturalista evolúció forgatókönyve.8 Ugyanez mondható el a nagy
katasztrófák szerepére a Föld történetében (katatrofizam). Ez az elképze-
lés elfogadott, majd elutasított és újból elfogadott volt.9 A tudomány minden
értékelése figyelembe kell, hogy vegye, a domináns paradigmák követ-
keztetését amelyhez jön.

A tudósok is emberek!
Edinburgh Review magazinban, 1860 áprilisától hosszú és kedvezőtlen

anonim felülvizsgálat jelent meg Charles Darwin, A fajok eredete című
könyvével kapcsolatban. Több Darwin elképzelését vitatták, különösen a
progresszív fejlődését az élő formák természetes szelekciójával, melyben
a legalkalmazkodóbbak maradtak meg. A szerző számos érvet hozott fel,
néhány gyanús értékű, Darwin feltételezései ellen. Egy a megbízhatóbbak
közül egyszerű megjegyzés volt: ha az evolúciós fejlődés a legalkalmaz-
kodóbbak túlélésével történt, akkor, hogy van az, hogy ma az egyszerű
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szervezetekből sokkal több van mint az összetettekből? A legalkalmazko-
dóbbaknak kellene felváltani a kevésbé alkalmazkodókat vagy bár többen
lennének. Továbbá ez a cikk dicséri a leghíresebb angol természettudós
Richard Owen ötleteit abból az időből. Owen, alapítója volt a londoni mo-
numentális Természettudományi Múzeumnak (Natural History Museum),
hitt egy módosított Teremtés formájában, ahol Isten teremtette a fő fajta
organizmusokat és ezek később különböző más organizmusokká váltak,
megtartva ugyanazokat az alap jellemzőket. A gerincesek egyik példája
az Owen által létrehozott fő fajtáknak. Owen az aki megalkotta a dinosza-
urusz kifejezést, felismerve ezeket a sajátos organizmusokat mint külön
álló csoportot. Tulajdonképpen ő is felügyelte a dinoszauruszok modeljé-
nek kialakítását a természetes nagyságban a Kristály palotában (Crystal
Palace). Huszonkét ember, köztük Owen is, részt vett az Újévi vacsorán
a egyik dinoszaurusz modeljének belsejében, a töbsége a 40.000 ember-
nek beleértve Viktória királynőt is, részt vett a kiállítás megnyitó ünnepsé-
gén.10

Nem tartott sokáig, hogy megoldódjon annak a kritikus névtelen érté-
kelésnek a rejtélye. Maga Richard Owen írta meg, aki Darwin egyik leg-
hevesebb ellenfele volt. Ahogy várható volt, Darwin, aki szintén Angliában
élt, ez a felülvizsgálat nem tetszett neki. Asa Gray-nak írt levelében, aki
botanikus a Harvardi Egyetemen az Egyesült Államokban, azt írta, hogy,
„egyetlen tényező sem beszélt olyan hevesen Owen ellen, figyelembe
véve korábbi helyzetét a Sebészeti Kollégiumban (College of Surgeons),
ahol soha nem szerzett egyetlen diákot vagy követőt.“11 A történész Nicho-
las Rapkaj (Nicolas Rupkite) ebben az állításban mondja: „Ez persze ba-
darság volt; Owennek széleskörű követők sokasága volt, a múzeumi
mozgalomban, mint Cuvier követői (Cuvier francia természettudós), és
mint transzcendentalista.”12

Owen névtelen írása a saját véleményének javára és Darwin tényeinek
torzításával azt mutatják, hogy a tudósok kétségtelenül emberek és sze-
mélyesen nagyon is részt vesznek a tudományban. Ez a tudomány gya-
korlatában fontos kérdést vet fel: vajon a tudomány nyitott igazság
kutatása a természetben vagy a hipotézisek alátámasztását és a tudósok
elméletét kutatja? Kiderült, hogy ő a kettő keveréke. Hosszú konfliktus a
híres Archaeopteryx fosszíliáról tovább szemlélteti azt, hogy a tudósok
személyesen hogyan gabalyodnak bele a tudományban. Már említettük13

Charles Darwin megjegyzését, hogy valószínűleg a legnehezebb kifogás
amire hivatkozni lehet a teoriájában a tény, hogy a geológiai feljegyzés
nincs tele átmeneti formákkal a különböző fajta organizmusok között. Nem
csak, hogy az a feljegyzés nem volt tele közvetítőkkel, hanem nem volt el-
fogadható példa sem; és ez mind a tények ellenére, hogy abban az időben
a fosszílilák nagyon megragadó dolgok voltak, sok múzeum folyosóit di-
szítették és sok házban és pincében tartották. Ezután, szinte tévedhetet-
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lenül, időben, két évvel később A fajok eredetének megjelentetése után ,
felfedezték az igéretes Archaeopteryx közvetítőt.14 Ez a fosszíl, akinek a
megjelenése vihart váltott ki, több szempontból úgy nézett ki mint jó átme-
net a hüllők és a madarak között és a megfelelő helyen volt a geológiai
rétegekben. Ő az egyike a leghíresebb fosszíliának amelyről tudunk.

Archaeopteryx-t fedezték fel Solnhofenben (Solnhofen) Németországi
mészkövesben. Ez a mészkő könnyen törik vékonyabb lemezekre és néha
olyan jó minőségű, hogy a precíz litográfiában használják; innen származik
a fosszíliának a tudományos neve, Archaeopteryx lithographica. Ilyen fosz-
szíiliából nincs sok Solnhofen-ben, de itt megtalálhatók a legjobb állapot-
ban fennmaradt fosszíliák, amelynek az ára lenyügöző értéket érhet el a
gyűjteménydarabok piacán. Különösen érdekesek a hüllők fosszíliás leletei
az úgynevezett pteroszauruszok. Nekik hatalmas bőr szárnyuk volt és nem
hasonlítottak egyetlen ismert élő állatra. És az Archaeopteryx-ról kiderült,
hogy nagyon jellegzetes (6.1 ábra). Úgy nézett ki mint a madár, madár
lábai voltak és nagyon jól megőrzött szárnya beleértve tipikusan aszim-
metrikus modern madarak repülő tollával. A repülő tollnál a toll egy része
a szár egyik oldalán szélesebb mint a másikon. Másrészt a madark melyek
nem repülnek, mint amijen a struccok, nandufélék és kiviféléknek szim-
metrikus tolluk van. Az Archaeopteryx-nak voltak valamilyen látszólagos
hüllő jellemzői, mint amilyenek a karmok az első végtagokon, amelyek
ebben az esetben a szárnyak; neki van hosszú csontos farka és finom
fogai és ők nem találhatók meg a modern madarak között. Másrészt, sok
fosszíliás madárnak van fogaik és pár modern madárnak van karmai a
szárnyaikon. Eddig tíz Archaeopteryx példány van ismertetve, melyek a
Solnhofen mészkőben megtalálhatók. Egy csak egy szárnyat ismertet és
egy példány elveszett.

Az Archaeopteryx első jó példánya egy orvos kezébe került, akit úgy
néz ki jobban érdekelte a pénzügyi nyereség mint bármi más. Elég jól is-
merte a fosszíliákat, hogy megértse, hogy a tulajdonában van valami szo-
katlan. A szakembereknek megengedte, hogy megnézzék a fosszíliát, de
nem tudtak róla semmit feljegyezni. A fosszília fontosságát elkezdték meg-
érteni. Ez hiányzó láncszem lehetne, nélkülözhetetlen Darwin támogatói-
nak. Különösen érdekelt volt Johann Andreas Wagner, a zoológia
professzora és a münheni Bajor Állami Gyüjtemény felelőse. Neki nagyon
rossz egészségi állapota volt, de elküldte a tehetséges asszisztensét, hogy
megnézze az Archaeopteryx-et. Ez az asszisztens emlékezésből lerajzolta
amit látott és néhány látogatás után nagyon jó rajzot készített arról a fosz-
szíliáról. Wagner, aki mint a tudósok többsége abból az időből hitt a bibliai
teremtéstörténelemben, aggódott, hogy az a fosszília értelmezhetné a hi-
ányzó láncszemet. A rossz egészsége mellett, hivatalos jelentést nyújtott
be a Müncheni Bajor Állami Gyűjteménynek arról az új lényről. A hüllők
közé sorolta, olyan vonalakkal ami tollra hasonlít. Az előadásának végén
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ábra 6.1. Archaeopteryx fosszília. ez a híres „Berlini” másolat, melyet sokan a legjobb
másolatnak tekintik. A fej balról a közepétől. figyelje jól meg a fejlett szárnyat a kép felső
részén és a hosszú farkat az alsó bal sarok irányában. A fosszília körülbelül 30 cm hos-
szú.
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kijelentette, hogy az a fosszília nem valamilyen hiányzó karika és meghívta
a darwinistákat, hogy bemutassák az elvárható átmeneti formákat az állati
sorok között. Kijelentette, „Ha ezt ők nem tudják megtenni (mint ahogy biz-
tos nem tudják), az ő nézetük egyszer és mindenkorra elutasítható mint
fantasztikus álmok, amelyhez a pontos természeti kutatásnak nincs semmi
köze.“15

Hat héttel később Wagner meghalt, de a mind nagyobb ellenségeske-
dés a teremtés és az evolúció között folytatódott. Néha győzedelmeskedett
a diadalittasság. Paleontológus Hugh Falconer azt írta Charles Darwinnak,
hogy a darwinizmus „megölte szegény Wagnert, de ő a halálos ágyán
azzal vigasztalta magát, hogy fantáziává hirdette ki.“16 Szem előtt kell tar-
tani, hogy Charles Darwin nem volt ateista, mint ahogy néha arra a követ-
keztetésre jutnak. Az életének utolsó évében két ateista súlyosan bírálta,
amiért nagyon harciasan lépett fel a meggyőződésük ellen. Az Isten léte-
zésének kérdéséről, Darwin támogatta a passzív agnoszticizmust és nem
az agresszív ateizmust. Azonban a szekularisták nem adták fel. Darwin
temetése után a Westminster apátságban, egyikük gúnyolódott, hogy bár
a templomé Darwin teste de az elképzelései nem! Ezek az elképzelések
aláásták az egyház alapjait is. 

Sokkal korábban Londonban, Darwin ellenfele Richard Owen nagyon
tudatában volt az elképzelésnek melyek sok mindent elengedtek az Ar-
chaeopteryx körül, és kevés dolog volt a világon melyet jobban akart az
igazi Archaeopteryx példányától. Az erős pozícióját használva a Britt mú-
zeumban és hosszas tárgyalások után a Tanáccsal és az orvossal akinek
a tulajdonában volt a példány, megállapodás született arról, hogy ezt és
néhány kevésbé fontos fosszíliát megvegyék kb. 700 britt fontért. Az Ar-
chaeopteryx hosszú vizsgálata után, Owen beszámolt az elért eredmé-
nyeiről a Királyi társaságnak. Ahogy várható volt, ő is mint Wagner
leszögezte, hogy az Archaeopteryx nem közvetítő a madarak és a hüllők
között. De Wagnerrel ellentétben, nem hüllőnek tekintette; ez egy korai
madár faj volt, nem nagyon különbözött a modern madaraktól és nagyon
jól repült. Ez a leszögezés nem fordította vissza a darwini kisebbséget
abban, hogy ezt a fosszíliát kihirdessék a hiányzó láncszem példájának,
amire kétségbeesően szükségük volt. Később Darwin gondoskodott arról,
hogy bevonja a későbbi kiadásában a Fajok eredetében. Azonban, az evo-
lucionistáknak valóban szükségük volt sok közvetítőre, hogy megerősítsék
a fokozatos átmenetet a hüllőktől az Archaeopteryx-ig és aztán Archaeop-
teryx-tól a modernabb madár fajokig . Azok akik hittek Isten teremtésében,
az Archaeopteryx jelenthette egyszerűen még egy létrehozott variációt. 

Száll a toll a madarak létrejötte körül
A Fajok eredetének megjelentetése után néhány évvel az evolúció szé-

lesebb körben elfogadott, de a madarak evolúciós kérdését nem oldotta
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meg az Archaeopteryx. Volt még sok más ötlet. Néhányan azon töpreng-
tek, hogy a madarak nem-e a szárnyas hüllőktől fejlődtek az ún. pterosza-
uruszok, de az alapvető különbségek a pteroszauruszok és a madarak
között olyan nagyok voltak, hogy ennek az ötletnek kevés támogatója volt.
Lehet, hogy a madark a dinoszauruszoktól fejlődtek; néhány ilyen ötlet be-
vonta az Archaeopteryx-at is ebben a kiindulási vonalban.Egyetlen ötlet
melyet nagyon elfogadtak, különösen a múlt század elején, az volt, hogy
a madarak és a dinoszauruszok egy, még kiderítetlen őstől fejlődtek ki. A
dán természettudós Gerhard Heilmann-nak kulcsfontosságú szerepe volt
ennek a szempontnak az elfogadásában. Heilmann, nagyon fiatalon el-
utasította a szüleinek vallási nézetét és erős anti-vallásos hozzáálást fej-
lesztett ki. A tudomány iránti érdeklődése, kifejezetten a madarak
evolúciójára, megjelentetett több cikket és könyvet erre a témára. Ő ke-
reste a madarak ősét a geológiai rétegekben sokkal idősebbekben amiben
megtalálták az Archaeopteryx-ot. Heilmann kiváló illusztrátor is volt és né-
hány dán bankjegyet is tervezett. A kiadványaiban belefoglalta a figyelem-
reméltó illusztrációjait a madarak képzeletbeli fejlődésének hiányzó
láncszemeiről. Az élénk kinézetének a bemutatása, melyet Proavisnak ne-
vezett el, sok pikelye és szárnya volt a fejlődés során, különösen az elülső
végtagokon és a farok részen. A magas minősége az illusztrációjának két-
ségkívűl hozzájárult a nézeteinek általános elfogadásához a madarak fej-
lődéséről; ezeket a tudományos közösség évtizedekig széles körben
elfogadta. 

1964-ben Jen egyetemről John Ostrom paleontológus lelkiismeretesen
kereste a sziklákon a Clover formációjában (alsó kréta, felső mezozoikum
5.1 ábra) Montanában, amikor észrevette a fosszíliás karmot amiről kide-
rült, hogy fő tényező a madár fejlődésében. A többi kisérő csontváz nem
volt jelen és kiderült, hogy egy kicsi, könnyű állatról van szó, mely körül-
belül egy méter magas erős karmokkal. Ostrom, Deinonychusnak nevezte
el, ami azt jelent, hogy „szörnyű karom”. Ez a gyilkos karom jelentette,
hogy ez a kétlábú theropoda dinoszaurusz gyors vadász volt és az a di-
noszaurusz kép nem igen uralkodott abban az időben. Továbbá, Ostrom
megjegyezte, hogy a csonkok az újonnan felfedezett állatoknál jelentősen
hasonlítanak az Archaeopteryx csonkjaira. Ez segített, hogy a tollal jó le-
fedett Archaeopteryx, addig szinte elfelejtett, visszajön a madár evolúció-
jának sorába.17 Most úgy tarották, hogy az Archaeopteryx valamilyen
theropoda dinoszaurusztól fejlődött. Ostromnak az volt a véleménye, hogy
a madarak egyszerűen tollas dinoszauruszok. Állítólag a közös ős, a De-
inonychus és Arheopteriksa is létezett egy ideig, mielőtt lerakódott a
mészkő Solnhofen-nél. Ez az ötlet elvileg nem teljesen különbözött Heil-
mann elképzeléseiről az állítólagos ősről, de Heilmann kulcsfontosságú
őse nem lett megtalálva és az új elképzeléseket örömmel fogadták. Voltak
még újabb javaslatok, hogy a madarak lehet, hogy a krokodiloktól vagy az
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emlősöktől fejlődtek.18 Azonban Ostrom elképzelése, hogy a madarak a
dinoszauruszoktól fejlődtek jelentősen elismert, különösen a paleontoló-
gusok között.19 Ez a gondolat élénk intelektuális törzsi háborút okozott a
tudományos közösségben, a paleontológusok között, a fosszíliás specia-
listák, akik állítsák, hogy a madarak a dinoszauruszoktól fejlődtek és az
ornitológus, madár szakértők, akik jobban szeretnék valamilyen másik fajta
hüllős ősét a madárnak.

Ez a híres harc bevonta a kiabálásokat is az ellenfelekre a konferenci-
ákon és az elkötelezettséget, hogy az ellentétes nézetet ne jelentessék
meg.20 Az ornitológusok konszolidálódtak a „BAND” zászlaja alatt. A BAND
rövidítése a közvetlen állításnak „A madarak nem dinoszauruszok” (Birds
Are Not Dinosaurs) és a fontos konferenciákon a BAND támogatói büsz-
kén kirakták a kitűzőiket melyen ezt ítra. Mindkét fél nem érti, hogy az el-
lenfelek miért ilyen naivak és mindkét fél hajlik arra, hogy győztesként
nyilvánítsák. A paleontológusok, akik mérsékelten többségben vannak, el-
sőbbségük vannak valamilyen átmeneti reprezentetív fajta fosszíliák miatt
és mellettük van a közszolgálati média is. A mesék a dinoszauruszokról
nagy érdeklődést váltottaki ki és lehetséges közeli kapcsolat a dinosza-
urusz felfedezője és a pénzügyileg erős közszolgálati média között.

Alan Feduccia, a New Carolina egyetemről, aki egyik vezetője a BAND
hozzáálásnak, hogy a madarak nem a dinoszauruszoktól jöttek létre. Úgy
véli, hogy figyelmen kívül hagyják a részleteket. Ha elhelyezi a dinosza-
urusz és a csirke csontvázát gymás mellé és aztán a távcsővel megnézi
ötven lépésnyire, akkor ők nagyon hasonlóan néznek ki. Azonban, ha rész-
letesen nézi meg őket, hirtelen találja, hogy léteznek hatalmas különbsé-
gek az álkapcsukban, fogaikban, ujjaikban, medencében és több más
részekben”.21 Végtelen vitákat folytatnak a csukló állítólagos átmeneti evo-
lúció fosszíliáról és a velük kapcsolódó ujjak, amelyeken a madarászok
állítsák, hogy nem lehet megváltoztatni a dinoszaurusz csuklóját madár
csuklóvá.22 A kreacionisták, akik úgy vélik, hogy az Isten teremtette a fő
fajta madarakat, hajlamosak, hogy szimpatizálják az orintológusok némely
érveit, melyek másrészt elszörnyednek amikor az őslénytani tábor azzal
vádolja, hogy olyanok mint a kreacionisták.23

Hogyan alakult ki a repülés képessége? Ez egy másik pontja a konflik-
tusnak, a madár fejlődésének történetében. A paleontológus veterán Majkl
Michael Benton,specialista a dinoszauruszokra, őszintén mondja, hogy „A
madár repülésének származása múszály, hogy teljesen spekulatív le-
gyen“,24 és a gerincesek paleontológusa Robert Carroll, amikor az evolú-
ciós problémákról beszél jó érzékkel megjegyzi: „Hogyan lehet megma -
gyarázni a fokozatos fejlődését a teljesen új szerkezeteknek, mint amilyen
a szárny a denevéreknél, madáré és a lepkéké, ha a funkcióban részben
fejlődött szárnyakat szinte lehetetlen elképzelni?”25 Az erős bizonyítékok
hiányossága nem akadályozta meg a BAND ornitológusait és palentoló-
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gusait, hogy kitartsanak a heves vitákban arról, melyekben mindegyik oldal
abból a perspektívából indul mely illik az evolúciós értelmezésükhöz. A
BAND ornitológusok hajlamosak az elképzelésre, hogy a repülés az állat-
októl fejlődött, melyek a fára másztak és ugráltak és csúsztak a földön, a
mellső lábakat használva, hogy végül a repülő típusú csapkodó szár-
nyakká fejlődtek. Ez az elképzelés „a fáról“ ellentétes az ötlettel „a földről“
azok a paleontológusok melyek sugalják, hogy ha az állatok melyek ug-
rálnak a talajon rovarokat fogdosva, a végén kifejlesztették az elülső vég-
tagokat szárnyakká, melyek képesek az önnáló elmozdítható repülésre.
Bár néhány állat, mint amilyenek a ritkán repülő mókusok és gyíkok, tény-
leg valamilyen módon csúsznak a levegőn keresztül, a kitágúlt bőr redőket
használva a végtagjaik között, de mások, mint amilyenek a békák és gyí-
kok, rovarokra vadásznak, mi ma nem látunk egyetlen állatot amely füg-
getlen repülést fejleszt az elülső végtagjaiból. Az ilyen repulse megkívánja
a rendkívül specializált struktúrát amilyenek a madaraknál , a rovaroknál
és a denevéreknél látható.

A kitartó nézeteltérésnek a BAND ornitológusok és a palentológusok
között volt egy örvendetes de mégis sokkoló közjáték, amikor 1985-ben
két nagy tekintélyü csillagász kijelentette, hogy az Archaeopteryx hamisít-
vány volt. Sir Fred Hoyle és Chandra Wickramasinghe a Wales egyetemről
(University of Wales) áttanulmányozta a londoni másolatot, amelyet Ri-
chard Owen szédítő áron vásárolt. Ők beszámoltak olyan benyomásról,
hogy a toll a létező fosszíliás csontvázhoz van hozzáadva és ez valószínű
azért van így, hogy a szükséges hiányzó láncszemeket állitsa elő, amely
Darwin evolúciós elméletét támogatná. Ez a történet gyorsan elterjedt a
világon. Az evolúcionistáknak egyáltalán nem volt szórakozató. Néhány
kreacionista megörült, hogy a titokzatos hiányzó láncszem végül elbukott
az alapzatán. A londoni Természettudomány múzeumának kurátorai szi-
lárdan a védelmében álltak és alapos tanulmányozás után hitelesen meg-
cáfolhatták a hamisítás érveit.26 Néhány kreacionista is támogatta ezt az
utolsó tanulmányt,27 vagyis a híres fosszília hitelességét.

Az utolsó évtizedben néhány csodálatos fosszilis leletek reményt adtak
a paleontológusoknak, akik úgy gondolják, hogy a madarak a dinoszauru-
szoktól fejlődtek. Főleg a gazdag fosszilis lelőhelyeken találták, északkeleti
Kínában a Liaoning tartományban. Az üledék finom részecskéi amelyek-
ben ezek a fosszíliák betemetődtek a vulkánokból ered és kítűnően meg-
őrizték a fosszíliákat. A geológiai oszlopban ezeket a lerakódásokat korai
krétának minősítik. Bár a pontos életkor meghatározása lehetetlen, ez azt
jelenti a standard geológiai skála szerint, ők lehet ugyanolyan korosak
vagy valószínű fiatalabbak a Jurai Archaeopteryx-től.

Érdekes felfedezés Liaoningból az ún. Sinosauropteryx,28 kicsi tero-
poda dinoszaurusz. Habár csak 68 cm hosszú, igazi szenzációt keltett fel
valamilyen sűrű fekete bojt miatt, különösen a háta és a farka mentén. Ez
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a bojt, ami úgy nézett ki mint aki vékony szállakból tevődik össze , tollak-
nak értelmezték vagy valamilyen evolúciós ős toll, de nem volt eléggé
megvigyázva a végső értékelésig. „Az ős toll“ értelmezése az evolúciós
értelmezés javára megy „a földön“. Másrészt, a BAND kutatók oldaláról
magyarázták, hogy az a bojt nem toll és csak a degeneráló izmokat és va-
lamilyen fajta rostos kötőszöveteket képvisel.  

Még rejtélyesebb a Protarchaeopteriks29 melyet a paleontológusok mint
dinoszauruszoknak és a BAND ornitológusok madárnak értelmezik. Ez a
konfliktus illusztrálja, hogy hogyan próbálják megkapni az érveket a defi-
níció megváltoztatásával. A BAND egyik támogatója figyelmeztet, hogy ha
a csirke dinoszaurusz lenne a paleontológusok szerint;30 és a paleontoló-
gusok akik úgy gondolják, hogy a dinoszauruszoknak volt tolluk, kihang-
súlyozzák” hogy a toll nem releváns a madarak diagnózisánál.“31 A
Protarchaeopteryx név valójában azt jelenti „hamarabb” Archaeopterix ,
de ezt aligha lehet alkalmazni mert a Protarchaeopteryx-ot fiatalabbnak
tekintik az Archaeopteryx-től vagy legjobb esetben egyforma idősnek.
Emellett, az Archaeopteryx-nak kétségtelenül van teljesen kifejlett tolla,
míg a Protarchaeopteryx-nak hosszúkás szerkezete van ami kicsit úgy néz
ki mint a toll, de nálluk nincs nyoma sem az igazi toll tengelynek.Ez mellet,
a fosszíliás példányon a legjobb toll talán nem is volt rögzítve a testhez és
származhatott más organizmustól. Habár az Archaeopteryx fejlettebb, a
Protarchaeopteryx-ot , azok akik ismertetik, hiányzó láncszemnek tekintik
a madarak evolúciójában. 

Míg a Protarchaeopteryx-ot tanulmányozták megtörtént az amit legjob-
ban lehet értelmezni mint kulturális konfliktust. Négy nyugati tudós, egy a
BAND típus és három paleontológus fajta, Kínában utaztak és kiváltságo-
sak voltak, hogy láthatták azt a fosszíliát mielőtt azt hivatalosan ismertet-
ték.Jelentős vita keletkezett és a nyugati tudósoknak mondva lett, hogy a
turnéjuk nem folytatódik ha nem azonosítják a rejtélyes egyenes szerke-
zeteket a fosszílián, mint tollat. Már éppen baj alakult, mert egyikük sem
a nyugati tudósok közül nem tudta azonosítani őket. Úgy döntöttek, hogy
ezeket a struktúrákat nevezik ős tollnak. Mivel nem volt általánosan elfo-
gadott az ős toll definícíója, a túra folytatódott mint nagy győzelem.32

A kínaiak fölfedeztek még sok fosszíliás leletet Laioningu-ban és több
dinoszaurusz le van írva mint, hogy van neki szerkezete hasonló a tollhoz,
mint amilyenek a hosszú elágazó vékony rostok.33 Storrs Olson, a BAND
ornitológusát a Nemzeti Természettudományi Múzeumból (National Mu-
seum of Natural History) Washingtonban, hidegen hagyta: „Ők látni akarják
a tollat... és ezért látják a tollat. Ez egyszerűen megnyilvánitsa a kívánt
gondolkodást.“34 Ő javasolja, hogy az a vékony rost egyszerűen lehetne
szőr. Végül Archaeopteryx, amely legkorábbi elismert madár, valószínűleg
a fosszíliás jelentések alatt fekszik és teljesn fejlett szárnya van a repü-
léshez. A BAND és a paleontológiai tábor biztos abban, hogy a madarak
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valahogyan kifejlődtek és a lehetsége, hogy nem, azt nem veszik figye-
lembe. Különböző értelmezéseket melyeket ők alkalmaznak az evolúcióra
egyszerűen illusztrálják azt, hogy hogyan az ő feltételezéseiket adták
hozzá az evolúció feltételezéséhez amit a tudomány melyet a hipotézis
mozgat spekulatívvá vállik. Mélyebbre kell ásnunk, hogy megtanuljuk a jó
magyarázatokat megkülönböztetni, adatokkal alátámasztva olyan adatok-
kal melyek a spekuláción alapulnak. 

Liaoning-ban találtak madarakat, meglehetősen modern kinézettel
(Confuciusornis). Nekig jó tolluk van és nincs foguk, mint a modern ma-
daraknak.35 Azonban a felfedezések melyek a legjobban szembetűnőek
eddig a Microraptor, mely úgy van leírva mint dinoszaurusz négy szárnyal.
Több példány úgy néz ki mintha nagy tolla lenne a négy végtagján, de
nincs lába a járáshoz. Erre az állatra azt gondolják, hogy olyan fajta orga-
nizmus volt mely lebegett a levegőben, a fán élt és úton van, hogy függet-
len mozgatható repülés fejlődjön ki nálla.36 Egyenlőre ez a felfedezés
majdnem mindenkit kétség kívűl hagy. 

A megállapítása a majdnem teljesen kifejlődött tollnak a geológiai osz-
lop ezen részében, mint az Archaeopteryx-nál és a Confuciusornis, vilá-
gosan mutatja, hogy ez téves hely az evolúciós toll keresésére. Az evolúció
megkövetelné, hogy az a toll hamarabb fejlődött és néhány evolúcionista
ezt ki is hangsúlyozza.37 Ugyanakkor a vágy, hogy a madarak a dinosza-
uruszoktól fejlődtek annyira erős, hogy az értelmezés amely leírja a toll
evolóciúját a dinoszauruszokon továbbra is megjelennek a tudományos
irodalomban.38 Ez egy újabb illusztráció, hogy az elmélet a tények helyett
hogyan mozgathatja a tudományt.39 Nemlehet egyszerűen a dinosza-
uruszra rá aggatni a tollat vagy valamilyen másik fajta állatra és elvárni,
hogy fölrepüljön. A madaraknak van számos különleges karakterisztikájuk
mely lehetővé teszi a repülést, beleértve a különleges légzési rendszert,
különösen az izmokat, könnyű csontokat40 és mindenekelőtt a tollat a re-
püléshez. A leírt úgynevezett „dino-fuz” nem minősíthető mint toll a repü-
lésre, habár némely evolúcionisták szerint a toll valamilyen rostos
szerkezetből fejlődött, mely előbb szigetelésre szolgált. Azonban ez csak
spekuláció és az új fosszíliás felfedezések mind ezt megváltoztatná, de
eddig nincs felfedezve semmilyen tényleges dinoszaurusz bármilyen tollal
a repüléshez.41 Az evolúcionisták gyakran sugalják, hogy a toll a hűllői pik-
kelyektől fejlődtek az evolúciós madár ősnél, de nem úgy néz ki, hogy ez
így van. Az újabb megállapítások alapján,42 a paleontológus Richard
Cowen figyelmeztet, hogy a „fehérjék melyek képezik a tollat az élő ma-
daraknál teljesen eltérőek a fehérjéktől melyek ma a hűllő pilelyét alkot-
ják.”43 Továbbá a tollak a repüléshez nagyon speciális szerkezetűek
melyek nagyon könnyűek, erősek, hajlékonyak és bonyolultak. Fő tenge-
lyük van, oldalsó tüskék, sokkal kisebb tüskék a tüskéken és sok kam-
pócskák mindegyik tüskén, melyek úgy cselekednek mint a zipzár (6.2
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ábra). Amikor a tüskék leválnak, a madár újból a csőrével visszacsatol-
hatja. De ez csak egy része a sokkal bonyolultabb szenzor rendszernek
és izmoknak melyet állítani tudják a pontos mozgását a szárnyaknak és
ezek mindegyikének múszály kezelni a komplex koordinációs rendszert
az agyban.44 Az evolúciós elméletnek hosszú úton kell áthaladnia, meg-
próbálni megmagyarázni a repülő madarak evolúcióját a dinoszaurusztól
vagy valamelyik ismeretlen hűllői őstől.

Tanulság az Archaeoraptor-tól
1999. október 15-én a National Geographic egyesület (National Geog-

raphic Society) összehívta a fontos sajtótájékoztatót a Washingtoni Iksp-
lorers hallban (Explorer Hall). A központi témája ennek az összehívásnak
az új fosszíliás eredmény bemutatása volt, az úgynevezett Archaeoraptor.
Ez a fosszíl volt a „hiányzó láncszem“ a dinoszauruszok és a madark kö-
zött. Madár teste volt de a farka határozottan olyan volt mint a dinosza-
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ábra 6.2. szerkezeti jellemzők részletei egy kis tollnak. A tengely a toll középső része
amilyent látunk a normális tollnál. A tüskék a tengelyből ágaznak és tőlük kisebbek ágaz-
nak, az úgynevezett tüskécskék. némely tüskécskéknek mikroszkopikus horogjuk van
melyek csatolhatók más típusú tüskék becsomagolt gerinc sapkájába. ezek a horgok csú-
szhatnak a tüskék mentén, biztosítva a tollnak a rugalmasság és a merevség kombináció-
ját.
ennek alapján: storer ti, usinger Rl, nybakken. 1968. elements of zoology, 3rd edition. new york, st. louis,
san francisco: mcGraw Hill Book Company, p. 415.

naukaob_madjarski_amazon_Layout 1  12/23/2018  6:45 PM  Page 158



uruszé. Némely jelenlévő tudós, aki tanulmányozta azt a fosszíliát, meg-
jegyezte, hogy: „Látjuk az első dinoszauruszt mely alkalmas a repü-
lésre...Ez csodálatos.“ „Végre mondhatjuk, hogy némely dinoszauruszok
fennmaradtak, madaraknak nevezzük őket.“45 A médiára lenyügöző hatás-
sal volt és a dinománija új hullámával válaszolt. National Geographic ma-
gazin novemberi számában ez a fosszília a Dísztollak a T. rex címmel van
bemutatva? Az új madárszerű fosszíliák a hiányzó láncszemek a dinosza-
uruszok evolúciójában”. Ez a cikk,46 a repülő model Arheoraptora illuszt-
rációjával és a fiatal T. rex dinoszaurusz, mely tollal van borítva, modja,
hogy „most mondhatjuk, hogy a madarak theropodák (dinoszauruszok)
annyira biztosan mint amikor azt mondjuk, hogy az emberek emlősök...
Minden meg fog változni, a doboztól az ebédhez a múzeumi kiállításig,
hogy tükrözze ezt a megállapítást.” Arheoraptor jellemezhető mint „ hi-
ányzó láncszem a szárazföldi dinoszauruszok és a madark között, mely
tényleg tudott repülni.

Továbbá, ez a „a fejlettebb és primitív vonal keveréke pontosan az amit
a tudósok várnák, hogy találjanak a dinoszauruszoknál melyek a repülés-
sel kísérleteznek.“ Ez pontosan a megállapítás fajtája volt mely szükséges
a pelontológiai tábor részére, hogy támogassa a tézist miszerint a madarak
a dinoszauruszoktól fejlődtek.

Az eufória mely kísérte ezeket a jelentős állításokat nem sokáig tartott.
Már néhány nappal később némely tudósok vitatták a hitelességét ennek
a fosszíliának. Különösen a BAND ornitológusoknak voltak gyanúi. Storrs
Olson, egy nyílt levelében Peter Ravenhoz, a National Geographic társa-
ság, miniszteri kutató bizottságának, megjegyezte, hogy a National Geog-
raphic magazin alacsonyabbra esett, mint valaha foglalkozva a szenzá  -
cióhajhászásos, megalapozatlan, tabloid újságírással.” Ő kihangsúlyozta,
hogy a T. rex kölke „tollban öltözött ...egyszerűen egy képzeletbeli és nincs
helye a tudományos kitaláláson kívül.“ Továbbá, „az igazság és a tudo-
mány mérlegelésének bizonyítéka az első áldozatok között“ a madarak
theropoda eredetének támogatója „amely most gyorsan vállik korunk egyik
legnagyobb tudományos hamisítványává.“

Kiderült, hogy az Arheoraptor összetett fosszília, mely több figyelmesen
összeragasztott részekből áll. A dinoszaurusz farka a madár testére van
csatolva (lásd 6.3 ábrát az azonosításhoz). Továbbá, láb csak egy, jobb,
amíg a balhoz a tükörképe illik, amely megtalálható a kő borított ellenlap-
ján. Az Arheoraptort most „Piltdowni madárnak” nevezik, a híres Piltdowni
csalásról, ahol a múlt század elején, a majom állkapcsa gorombán kap-
csolódik az emberi koponyával. Mintegy negyven évvel ezelőtt, amig a
csalást nem vették észre ennek a hamisításnak kiemelkedő pozíciója volt
mint hiányzó láncszem az ember evolúciójában. Az Arheoraptor történelme
ugyanolyan szomorú. Ő a híres Liaoning fosszíliás Kínai fekhelyről szár-
mazik és ráragasztották a részeket, hogy az értéke nagyobb legyen. Mivel
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ábra 6.3. mutatja az Archaeoraptor fosszíliát, hamis fosszíliát mely több tudóst csapott
be és üdvözölve volt mint hiányzó láncszem a dinoszauruszok és a madarak között. A fej
a fenti bal sarokban a kő lemezen van. ez a fosszília a madár fosszília kombinációja, fennt
és a dinoszaurusz farka lennt (a legalsó nyíl). A lábak melyek halványan látszanak a farok
mindkét oldalán az alak alsó felén (két bal és két jobb nyil) valójában egy láb mely
tükröződik a saját öntvényében a kontra lemezen és mely mint másik láb van használva
az ellenkező oldalon. A fosszília 30 cm hosszú. 
fotó: lenore Roth. Értelmezése: Chambers P. 2002. Bones of Contention: the Archaeopteryx scandals. london:
John murray (Publishers) ltd., p 242.
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törvényellenes ilyen fosszíliákat kivinni az államból, becsempézték az
USA-ba és végül az éves világhírű gyémántok, ásványok és fosszíliák, ki-
állítására Tucson, Arizona került.47

Stephen Czerkas, egy kis múzeum igazgatója Blanding-ban, Juta, le
volt döbbenve mikor látta a fosszíliát és mindjárt értette a fontosságát mint
közvetítőt a dinoszaurusz és a madár között. Kifizette a kívánt 80.000$
amikor Blending-be visszatért megkövetelte a híres Philip J. Currie-től a
Royal Tyrrell paleontológiai múzeum Alberta, kanada, hogy tanulmányozza
át ezt a fosszíliát. Kari kapcsolatban lépett a National Geographic társaság
vezetőivel, akik gyakran publikálnak az evolúcióról48 és azt mondták, hogy
támogatni fogják a projektot. Ez mellett teljes titoktartási feltételeket szab-
tak ennek a vizsgálatnak, hogy minnél hatásosabban jelentsék be azt a
csodálatos hiányzó láncszemet. A tanulmányozáshoz a csapathoz hozzá-
adták, többek között Xing Xu, a gerincesek paleontológiai pekingi intéze-
téről és Timothy Rowe, a Texasi egyetemről. Cherkassy, Kari és Xu lelkes
hívei a paleontológia nézetnek, mi szerint a madarak a dinoszauruszoktól
fejlődtek.

Megállapodtak, hogy az elkobzott mintát szállítsák vissza Kínába. A
röntgensugarak tanulmányozásával kiderült, hogy a fosszíliás minta 88
különálló részből áll.49 Egyes kutatók észrevették, hogy a dinoszauruszos
farok csont nincs jól összekapcsolódva a madárszerű testel és, hogy két
láb lemez és kontra lemez csak egy láb. A részletek arról, hogy mi történt
az a vizsgálat alatt lehet, hogy sosem fogjuk megtudni. Néhányan piros
zászlót lengettek, de a projekt nem volt a helyén. Habár ez az összeomlás
részben tulajdonítható a kommunikáció hiányának, Louis M. Simons, ku-
tató riporter-veterán, aki meg lett kérve, hogy vizsgálja felül az ügyet, sok
ellentmondásokat talált amikor kihalgatta a résztvevőket. Ő megjegyezte,
hogy „kevesen közülük vállalják el a bűnösséget; mindenki mást okol.“50 A
National Geographic magazin akarta, hogy majdnem ugyanabban az idő-
ben jelentessék meg a részleteket az Archaeoraptorokról, valamilyen tech-
nikai folyóiratban, de egyet sem találtak. A Natura és a Science napilapok
elvetették, hogy kiadják a technikai jelentést, mely elismerné a többszörös
természetét ennek a mintának, inkább csak egy fajta organizmusnak te-
kintették.

Eközben a National Geographic magazin, végső határidővel a saját
hatalmas nyomtatás feladatával, kiszaladt és megjelentetett egy szégyen-
letes novemberi számot támogató technikai jelentés nélkül és folytatta a
saját szokatlan nyilvános eredmény hirdetéssel. De a megjegyzések, hogy
a fosszília hamis továbbra is folytatódtak. Aztán Xing Xu Kínába vissza-
térve megtalálta a megfelelő Archaeoraptor farok kontra lemezét. Tökéle-
tesen megfelelt és a dinoszaurusz testéhez tartozott. Xu sajnálattal
tájékoztatta a kollégáit az USA-ban, hogy „el kell ismernünk, hogy Archa-
eoraptor hamis minta.”51 Bár néhányan akik áttanulmányozták a példányt
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először nem fogadták el a jelentését, most úgy néz ki mindenki egyezik,
hogy csalás történt. Ez a bizonytalanság nagyon érdekes volt a nemzet-
közi sajtónak. Az Archaeoraptor madár része újra megvizsgált egyszerre
egy hasonló mintával és másmilyen nevet adtak attól amilyent a National
Geographic magazin adott. Most Yanornis martini-nek nevezték el és azok
akik őt leírják feltételezik, hogy a láb, de nem a farok is, az Archaeoraptora
ahozz az új fajtához tartozik.52 A BAND ornitológusok megkapták ezt a
kört, de a paleontológusok, akiknek az oldalán van a média, nagyon kitar-
tóak voltak. Az aggodalmukat is kifejezték a „tudósoknak, akik túlságosan
félnek, hogy kifejezzék félelmüket, a média főnökeiknek.” 53 A médiát foly-
tassák ellátni T. rex tollal habár semmilyen toll nem található egyik T. rex
fosszíliánál. Keith Thompson professzor és igazgató az Oxford University
múzeumból(Oxford University Museum), összefoglalja az érvelést hasz-
nálva, hogy a T. rex tollal ellátott, szavakkal, hogy az eredmény “toll - 3 lo-
gikai – 0.”54

Kiderült, hogy az evolúciós elméletnek továbbra is nincs megerősített
modelje a toll eredetére, repülésre vagy madárra és a harc a palentológu-
sok és a BAND ornitológusok között folytatódik mert a tudomány az elmé-
letet mozgatja a tények helyett. Nem tanulták meg a leckéket a hibákból.
Az Archaeoraptorral való katasztrófától, a National Geographic társaság
és Stef Cherkassy múzeum Utahban, megjelentették a könyvet amely kü-
lönösen illusztrálja a tollas dinoszauruszokat!55 Sajnos, a madarak evolú-
ciója nem elszigetelt eset. Az evolúció ikonja című könyvben; Tudomány
vagy mítosz? Miért olyan sok az amit az evolúcióról tanulunk, téves (Icons
of Evolution; Science or Myth? Why much of what we teach about evolu-
tion is wrong), Jonathan Wells biológus sok más különböző példát doku-
mentál.56

A paradigmák titkos ereje
Sok faktor segíti elő a paradigmák fennmaradását, amelyekből nem a

legkisebb a tudósok kitartása melyet képviselnek. Mindenkinek nehéz le-
mondani arról amiben hisz és a személyes becsület erős tényező lehet. A
híres német fizikus Max Planck egyszer őszintén azt mondta, hogy „az új
tudományos ötlet nem diadalmaskodik az ellenfeleik meggyőzésével és a
tetteikkel, hogy látják a fényt, hanem hamarabb azért mert ezek az ellen-
felek végül meghalnak és új generáció nől akik közeliek ehhez az igaz-
sághoz.“57 Ez az elv néha őszintén fejezi ki „a tudomány temetésenként
halad!“

A cinikusak azt mondják, hogy „a történelmet a győztesek írják” és ez
gyakori eset is. Egyszer amikor valamely paradigma erőfölényt ér el, nem
valószínű, hogy azok akik elősegítik, hagyják elfeledni. Más paradigmák
kigúnyolása „közhangulatot” eredményezhet, mely erősen segíti elő a do-
mináns nézetet, ha igaz, ha nem. Egy a szerencsétlen eredményekből,
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ahelyett, hogy alaposan megvizsgálják a kutatásuk mélyebb kérdéseit, a
tudósok felhagynak a kutatással és elkezdik megjelentetni amikor úgy
tűnik, hogy az ő adataik egyeznek az elfogadott paradigmával. Ez állan-
dóan fenntarhatja a paradigmát, különösen a tudomány spekulációs terü-
letein ahol kevés adat tud lenni. Nem könnyű felülvizsgálni a domináns
paradigmát és amikor beleavatkoznak a közszolgálati médiában és a szó-
rakoztatóiparban, mint ami gyakori eset a fő tudományos nézetekkel, a
változás még nehezebb. A paradigmáknak módjába áll, hogy saját életet
kapjanak, mint amilyen az eset az evolúcióval, mely a tudományos közö-
ségen túl is hat. 

A domináns eszmék és paradigmák nem múszály, hogy a tényeken ala-
puljanak annak érdekében, hogy elfogadják. Az emberiség túl gyakran be-
lemélyül a megalapozatlan eltérésekbe és a tudomány sem kivétel. Íme
néhány példa ennek illusztrálására. Híres „Majom eljárás“ 1925-ben volt
megtartva Dayton városban, Tennessee-ben. Habár, valamilyen technikai
kérdés miatt indították meg az evolúció tanítását az állami iskolákban, a
tárgyalás a végén világhírű vitává alakult, az evolúció és a teremtés
között.58 A közvélemény úgy vélte, hogy a híres chicagói ügyvéd Clarence
Darrow, aki védte az evolúciót, diadalmaskodott William Jennings Bryan
felett, egyébként háromszoros amerikai elnökjelölt, aki védte a Teremtést.
Ezt a történetet  mint diák, hallottam. Később a tárgyalás felülvizsgálatánál,
melyet két kiemelkedő történész végzett, Ronald Nambers és Edward Lar-
son, a Wisconsin és Georgia egyetemről, kiderült, hogy az evolúció nem
győzött.59 A legjobb esetben az evolúcióra nézve, döntetlen volt. Egyik ol-
dalról, Darrow valamilyen bevezető kérdést tett fel Briannak, amelyre ez
nem jól válaszolt; másrészt, sokan érezték, hogy Darrow elvesztette az
ügyet a gúnyossága és az arroganciája miatt. Tiltakozott bármilyen imád-
sággal szemben a bíróságon és végül figyelmeztetve lett a bíróság meg-
sértése miatt. Sok újságcikk a tárgyalás végén és más dokumentumok
komoly aggodalmukat fejezték ki, hogy az evolúció vesztett. Az aktuális
népszerű változat miszerint Darrow legyőzte Briant, elsősorban abból a
könyvől ered, Még tegnap (Only Yesterday), több mint egy millió példány-
ban kellt el és nagyon népszerű lett a filmben és szinházi darabban, Örö-
köld meg a szelet (Inherit the Wind). Mindketten ferdén mutatják ezt a
tárgyalást, nagyon favorizálva Darrowot.60 A gondolat, hogy Darrow győzött
csak jóval a tárgyalás utan lett széleskörűen elfogadva.

Valószínű hallott az egyenes Föld koncepciójáról és arról, hogy hogyan
merészelt a hős Christopher Columbus szembeszállni azzal a hamis dog-
mával, melyet az egyház prédikált.

Columbus elhajózott Észak Amerikáig és nem csúszott le a Föld éléről!
Ez a konvencionális „bölcsesség” sok tankönyvben és enciklopédiában
megtalálható.61 Kiderült, azonban, hogy ez még egy hamis koncept. Az
alapos kutatás melyet Jeffrey Burton Russell végzett, történelem proffe-
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szora a California, Santa Barbara egyetemről, teljesen más képet nyújt. A
könyvben: Felfedezni az egyenes Földet és Columbus és a modern törté-
nészek (Inventing the Flat Earth: Columbus and Modern Historians),62 Rus-
sel magyarázza, hogy lett a hazugság dogma. Alig, volt egyházi tudós, a
kereszténység két évezrede folyamán, hogy hitte, hogy a Föld egyenes;
bukválisan mindenki azt gondolta, hogy a Föld gömb, de a 19. században
két széles körben elterjedt könyvnek sikerült a világot másként meggyőzni.
Ezek a könyvek, A vallás és a tudomány közötti konfliktus története (His-
tory of the Conflict between Religion and Science) és A tudomány és a te-
ológia háborús története a kereszténységben (History of the Warfare of
Science with Theology in Christendom).63 Mindkét könyv szorgalmazta a
tudomány felsőbbrendűségét és megvádolták az egyházat, hogy téves ta-
nítást terjeszt. Azonban, a hibákat a könyvek szerzői terjesztették, mert
egyértelműen hamis érveket hoztak elő arról, hogy az egyház az egyenes
Földről tanított. Szerencsére az utóbbi években számos szöveg és kézi-
könyv kezdte kijavítani ezt a hazugságot.

1860-ban az oxfordi egyetemen, Angliában sor került a hírhedt konflik-
tusra, Oxford püspöke Samuel Wilberforce, úgynevezett “Szappanos Sam”
és Thomas Huxley között, akit Darwin hű “bulldogjának” neveztek. Egy a
fő anekdóták közül amelyet az evolúcionisták generációi mesélnek,64 hogy
győzte le Thomas Huxley, Wilberforcet. Állítolag ezen a találkozón Wilber-
force a fosszílis közvetítők hiányáról beszélt, majd durván és közvetlenül
megkérdezte Huxleyt,hogy vajon a nagyanyja vagy a nagyapja vonalán
származik-e a majomtól. Ez hangos nevetést és jóváhagyást idézett elő
az akkori többségben anti-darwinista oxfordi közönségben. Akkor Huxley
azt mondta egyik barátjának, hogy az Úr adta a püspököt a kezére. Ke-
sőbb mikor formálisan válaszolt a püspök kérdésére azt mondta, hogy szí-
vesebben származna a majomtól, mint egy olyan embertől, aki a
befolyasát az igazság elferdítésére használja. A híres püspök megszégye-
nítése heves tiltakozást váltott ki, állítólag egy hölgy összeesett, míg Hux-
ley híveinek csoportocskája hangosan helyeselte.65 Habár, a legjobb
esetben Huxley részére a vita döntetlenül végződött a beszélgetés úgy
kellt életre mint Huxley hatalmas győzelme.66 Az eset kritikus fordulata me-
lyet J. R. Lucas történész67 végzett arra mutat rá, hogy Huxley valószínűleg
tévesen mutatta be az eredményét ennek a találkozónak és továbbá Wil-
berforce kérdése a majomtól való eredetre egyáltalán nem Huxleynek lett
szánva hanem ez a retorikus kérdés „mindenkinek“ lett szánva.Azonban,
a mese Huxley győzelméről úgy lett elfogadva ahogy a darwini evolúció
domináns nézetté vállt, legalább a tudósok között.

Sokan Margaret Meadet tekintik a 20-ik század leghíresebb kultúrális
antropológusának. 1928-ban megjelentette a legendás könyvét Korszakok
változása Szamoában (Coming of Age in Samoa) címen. Ez egy olyan
bomba volt amely rögtön sikerült és amit millió példányban nyomtattak ki
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és 16 nyelvre fordítottak le. Ez a könyv dícsérte az előnyeit a szabadság-
nak a kultúrális szokásoktól, amelynek példája a szekuláris életstílus Szá-
moán, különösen a fiatalok között akik abban a környezetben nőttek fel
amely nem terhelt olyan családi típusú szervezettel amely elfolytja az ér-
zelmi életet. Ezzel összhangban arról számolt be, hogy Számoán a családi
értékeket nem becsülik nagyra. 

Az USA-ban, Margaret Mead guruvá vállt a fiatalok és szüleik körében
a viharos 1960-as években. Híres könyve nagyban befolyásolta, kihang-
súlyozva a kultúra fontosságat a hagyományokkal szemben, a viselkedés
meghatározásában. Ő parázs vitát idézett elő “természet a nevelés ellen”,
ami a mai napig parázslik. Az a szociobiológiai koncepció amelyről a ké-
sőbbiekben68 fogunk beszélni, a természet (gének) oldalán van, míg Mead
és sok szociológus az oktatás (kultúra) oldalára kívánkoznak. Őt és né-
hany kollégáját apszolút kulturális deterministának neveztek el. A könyvére
mondják, hogy “szinte erőfeszítések nélkül” bátortalanította az akkori erő-
teljes eugénikai mozgalmat, amely arra törekedett, hogy javítsa az embe-
riséget azzal, hogy szabályozza az egyének reprodukcióját és a
genetikailag gyengébb csoportokat. Most úgy tűnik, hogy ez a könyv csak
a fantáziájának szüleménye volt. Az is lehet, hogy Mead rosszindulatból
lett rávezetve a hamis nézetekre.69 Egyes műveltebb Szamoaiak dühösen
reagáltak a kultúrájuk téves bemutatására, mások azzal fenyegetőztek ha
bármikor oda merészkedik megkötözik és a cápák közé dobják!

A bosszúvágy valamelyest kielégült. A Margaret Mead and Samoa: The
Making and Unmaking of an Anthropological Myth (Margaret Mead és Sza-
moa: egy antropológiai mí-tosz felépítese és lerombolása),70 című könyv-
ben Derek Freeman ausztrál antropológus, aki éve-kig tanulmányozta a
Szamoai kultúrát, beszámol arról, hogy Mead sok állítása alapvetően hibás
és egyesek közülük abszurdan hamisak.71 Könyvét, melyet a Harvard Uni-
versity Press adott ki, a New York Times hirdette meg az első oldalán, ami-
kor 1983-ban ki lett adva. Mead szerencséjére, halála után jelent meg.
Freeman tanulmánya szerint,Mead értékelése a szamoai szexuális visel-
kedésről nagyrész hamisak. A szamoaiaknak nagyon szigorú társadalmi
normáik vannak, sokkal több a tradícionális nyugati normáktól. Házasság
és a szüzesség nagyra van értékelve, ami a kereszténység megjelenése
előtt is így volt a szamoai szigeteken.72

Freeman könyvére viharosan reagáltak, ezek a reakciók jobban hason-
lítottak egy politikai kampányhoz, mint egy tudományos tevékenységhez.
Többféle nézet jelent meg, mellette és ellene az újságcikkekben, könyvek-
ben, irodalmi felülvizsgálatokban és irodalmi felülvizsgálatok felülvizsgá-
lataiban. Egyesek Meadet támadták, mások Freemant, míg a harmadik
nézőpont azon csodálkozott, hogy ilyen téves adatok alapján, hogy lehetett
Meadet ünnepelni. Itt minket nem az érdekel, hogy a természet, a nevelés,
vagy a szabad akarat határozza meg a viselkedésünket, de nagyon úgy
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tűnik, hogy Mead hamis információi a világnézet jelentős változásához ve-
zetett, vagyis legalább nagyban befolyásolta.

Felmerül a kérdés, hogy hány hibás fogalom él még könyvtárainkban,
tankönyveinkben és tantermeinkben. A négy felső példa megfelelően il-
lusztrálja, hogy hogyan fogadjuk az elképzelé-seket, még akkor is ha azok
nincsennek tényekkel alátámasztva. Toleránsabbaknak kellene len-nünk
más nézőpontokkal szemben, de nem hiszékenyeknek is. Nem kellene
kritikátlanul elfogadni a szellemi divat trendeket a tudományban és máshol
sem. A legjobb út amit tudok, hogy ne essünk hibás populáris ötletekbe és
a paradigmák függetlenek a gondolkodásban, alaposabb áttanulmányo-
zás, nem keverni a tényeket a magyarázattal és különös figyelmet szen-
telni a legjobb tényekre. 

Tudományszociológia 
Amikor a II-ik világháború ideje alatt az Egyesült Államok kormánya tá-

mogatta a Manhattan projectet,egyesek a világ tudósai közül csatlakoztak
az első atombomba gyártásához. Ez egy példa arra,hogy a kormány mi-
lyen nagy hatással van a tudományos kutatásra.Régóta tudjuk,hogy a
külső tényezők,mint a közvélemeny és a pénzügyi támogatás,73 befolyá-
solja a tudományos kutatást.Mindazonáltal a tudósok azt állítják,hogy ku-
tatásaik tisztességesek és racionálisak, lényegében annak is tekintik.74

Sajnos, a legtőbb esetben ez nem így van.
A tudomány nagy pillanatában a II-ik világháború után, amikor az atom-

bomba és Sputnjik az orosz szatellit sikere 1967-ben jelentősen megnö-
velte a tudomány iránti tiszteletet. A kutatási befektetések a tudományos
tevékenységekben nagy ütemben kezdtek érkezni az egyetemekre és
nem volt különösen nehéz pénzügyi támogatást nyerni a tudományos-ku-
tató projektekre. Személy szerint nekem több kormányzati támogatás lett
odaítélve kutatásokra és több kutatásban részt vettem amit a kormány tá-
mogatott.

Azóta a tudományra nehezebb idők következtek. Értékét a társadalom
nem tartja anynyira nélkülözhetetennek,és nem bíznak olyan vakon az ob-
jektívitásában és szavahihetőségében. Több szociológus elkezdte ele-
mezni a tudományt,egyes tudósok szerint saját területeiken kellene
kutatniuk, de a szociológusok a tudomány szociológiát tekintik saját terü-
letüknek és ez a kérdés heves vitákat váltott ki. Sajnos,nem nehéz meg-
sérteni az önbecsülését egy nagyon sikeres tudományos közösségnek,
amely úgy tűnik gyengén emlékszik azokra a hibákra amelyeket a múltban
közölt.Másrészt a szociológusok úgy tűnik, hogy elfelejtik azt, hogy a tu-
domány néha olyan egyszerű objektív tényekkel foglalkozik, amelyeket
nehéz szociológiai hatásoknak alávetni.

Amikor a vallás szociológiájának kutatása elkezdődött fejlődni, Bernard
Barber megjelentetett egy cikett erről a témáról a Science75 magazinban.
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Tudósok ellenállása a tudományos felfedezések iránt (Resistance by Sci-
entists to Scientific Discovery) cím alatt több külső tényezőt sorolt fel, me-
lyek hatással lehetnek a tudomány eredményeire. Ide tartozik: a) korábbi
értelmezések; b) több módszertani fogalom, mint például a túlzott elfogult-
ság vagy túlzott ellenségeskedés a matematika iránt; c) a tudósok vallása
ami különféle módon befolyásolta a tudományt; d) szakmai státusz; e)
szakmai specializáció; f) társaság, csoportok, iskolai irányzatok. Ennek
példája a gazdag szociológiai és történelmi irodalmi művek.76 Ezeket a né-
zeteket a tudósok nem mindig fogadják örömmel,mert az rontja a róluk al-
kotott tökéletes képet amely mentes minden külső tényezőtől.

Egy szomorú Gregor Mendel teológus esete, aki felfedezte az öröklő-
dési elveket a borsó keresztezésével, amely jól illusztrálta a szociológiai
tényezők hatását a tudományra. Mendel közzétette saját korszakalkotó
felfedezéseit a Brünn című termeszettudományi folyóiratban. Annak elle-
nére amit néha írtak ez a folyóirat elterjedt egész Európa szerte,de Mendel
meghökkentő adatait a hatóságok,saját környezetében, figyelmen kívül
hagyták.77 Évekkel halála utan több biológus újra felfedezte és megerősí-
tette kivételes felfedezéseit. Vajon miért lett figyelmen kívül hagyva? Ez
egy titokzatos kérdés, amire nincs megfelelő válasz,de van több elmélet
ami megfelelően tükrözi a szociológia hatásokat a tudományra. A
tény,hogy ő egy ismeretlen teológus volt, aki nem tagja a tudományos
egyesületnek, kétségkívül nagyon fontos tényező. Új megközelítését, ami
a botanika és a matemetika kereszteződése volt, ami tanulmányozást igé-
nyelt, sok tudós nem értett meg vagy nem értékelt. Voltak más konkurens
elképzelések is az örökletes tényezőkről, így abban az időben nem voltak
elfogadhatóak az ő forradalmi elkepzelései. Szerencsére a tudomány si-
keresen átlépte ezt az akadályt,igy ma Mendel az egyik legfontosabb sze-
mélyiség a tudomány történelmében.
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6.1-es táBlázAt A tudomány meGBÍzHAtÓsáGánAK 
meGHAtáRozásáHoz sÜKsÉGes tÉnyezŐK

a. Az értelmezés megegyezik a rendelkezésre álló adatokkal.
b. Az ötletet ellenőrizni lehet, különösen megismételhető kisérletekkel és
megfigyelésekkel.
meg lehet dönteni.
c. Az értelmezésnek ismeretlen eredménye lehet.
d. A koncepció nem nagy vita tárgya.
e. A megállapítás természetes tényeken alapul, nem pedig feltételezéseken és
anyagi hasznon.
f. A kísérő állítások jól alá vannak támasztva.
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Hogy különböztessük meg a jó tudományt a rossz
tudománytól?
Az egyik legfontosabb lecke amit megtanulhatunk, hogy létezik jó tu-

domány és rossz tudomány. Az Archaeoraptor felfedezése rossz tudo-
mány, de a Neptunusz felfedezése, ami az Uránusz szabálytalan
mozgásán alapul, illusztrálja a jó tudományt. A mai világban amikor a tu-
dománynak olyan fontos szserepe van a gondolkodásunkban, fontos meg-
külünböztetni a jó és rossz tudományt. Sajnos ez nem könnyü, főleg annak
aki nem szakértő. A hiányos adatok és a hibás felvetések még a legjobb
szakértőket is megtévesztik. Íme néhany javaslat (6.1 táblázat) ami segít-
ségünkre lehet, hogy segítsen eldönteni, mennyire hitelesek a tudományos
értelmezések.

(a) Vajon az ötlet egyezik-e a tényezőkkel? Eredményez-e valamilyen
logikus következtetést ,különösen, ha figye lembe vesszük a tenyezők szé-
les skáláját.

(b) Ezt az állítást lehet-e tesztelni, különösen, ha a kísérlet megismé-
telhető? A kisérleti tudomány, mint a kémiai kisérletek, megbízhatóbbnak
számítanak. Másrészt van egy úgynevezett történelmi tudomány78,ami el-
méleti és kevésbé megbízhatónak tekintik. Példa lenne erre a fosszíliák
tanulmányozása, ahol csak egy darabja található az egyednek és meg-
próbálnánk összefoglalni, hogy mi történt a múltban, amit most nem lehet
megfigyelni. Egyes ötleteket könnyebb tesztelni, mint másokat. Az evolú-
ciót és a teremtést, ami múltbéli eseménynek számit, nem lehet olyan
könnyen tesztelni, mint a mai megfigyeléseket. De ez nem azt jelenti, hogy
nem használhatjuk a mai megfigyeléseket, hogy kiderítsük mi történhetett
a múltban. Fontos kérdés az, hogy ez a következtetés mennyire van össz-
hangban a tényekkel. Egyesek összekötik a tesztelés lehetőségét azzal a
képességgel, hogy megcáfolják az állítást, következtetve, ha nem tudja
megdönteni az nem is igazi tudomány.

(c) Lehet-e ezt az ötletet arra használni, hogy előre lássák az ismertlen
eredményeket? Egy korábban79 említett péld, hogy a rezonancia energia
szintjéről kiderült pontosan olyan, mint ahogy Fred Hoyle megjósolta. A ki-
számíthatóság a tudományban, a tudományt a legjobb formájában mutatja
be.

(d) Vajon ez az állitás vita tárgya-e? Ha a tudósok nem tudnak meg-
egyezni körülötte, az előidéz egy életképes alternatív szempontot.

(e) Vajon a következtetés alapja természetes tények, vagy pedig elmé-
leti? Ne tévessze szem elől a domináns kisérletek és filozófiai konstrukció
hatalmát, különösen legyen óvatos, ha gazdasági és penzügyi előnyök
származnak egy bizonyos következtetésből. Azok a kutatások amit a do-
hányipar támogat, ami arra utal, hogy a dohányzás nem káros, kiváló pél-
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dája annak a pénzügyi érdekből létre jött hibának amit a kutatás támo ga -
tója okozott.

(f) Vajon az állítások nem alátámasztottak-e? Ha ez így van ismét le-
gyen óvatos. A nem alátámasztott állítások megkételyezik az integritását
az egész kutatásnak. Különösen gyakran összetévesztjük a tényleges
kapcsolatot, két gyakori tényező az ok és következmény között. Például
egy kisérlet kimutatta, hogy a dohányzó diákoknak alacsonyabb osztály-
zataik vannak a nem dohányzó diákoktól. Ez a kapcsolat komolyan van
véve, és nyilvánvaló a dohányzó diákok számára, ahhoz, hogy növeljék
osztályzataikat le kell szokni a dohányzásról. De ez a megállapítás lehetne
nagyon téves is. Az is lehet ez helyett, hogy a dohányosok a rossz osz-
tályzatok miatt dohányoznak vagy a szociális tipúsok, akik nem tanulnak
eleget hajlamosabbak a dohányzásra, ami alacsonyabb osztályzatot ered-
ményez.80 Csak azért, mert két tényező kvantitatívan kapcsolódik egymás-
hoz, nem azt jelenti, hogy az egyik előidézi a másikat. A világban magas
fokú összefüggés van azon háztartások között melyeknek van telefonjuk
és mosógépük, de mindannyian tudjuk, hogy az egyik birtoklása nem idézi
elő a másik birtoklását. Azokban a következtetésekben melyek olyan ada-
tok alapján lettek kapcsolatba hozva amelyeknél nem tanulmányozták az
okot és a következményt, nem lehet bízni, mégis a tudósok és a média
gyakran figyelmen kívül hagyja ezt a döntő tényezőt. Sok összetevője a
mi komplikált világunknak, illúzós kapcsolatot válthat ki ok és okozat között
ott ahol az valójában nem is létezik.

Annak érdekében,hogy a tudományt maximálisan kihasználhassuk,
gondosan meg kell vizsgálni azt amit beszélnek és el kell különíteni a jó
tudományt a rossztól. Végül is elég sok van az egyikből és a másikból is.

Záró megjegyzések
A paradigma formája a tudományban és más tanulmányokban a bizo-

nyíték arra,hogy milyen erős befolyással van az elfogadott ötletekre. Ez
kellene, hogy óvatosabbá tegyen minket és ösztönözzön a mélyebb kuta-
tásokra, még mielőtt követnénk az uralkodó “közhangulatot.”

A hosszú kutatás a madarak fejlődése után, nem egy fajta mese ami
bárkit is meggyőzne, hogy a tudományos értelmezések váltják ki a ténye-
ket. Sok egymásnak ellentmondó nézet, amit tudósok csoportja lázasan
hoz elő, már másfél évszázada jól illusztrálják, hogy a tudományt az el-
méletek mozgatják, nem pedig a tények. Ha a tudomány az igazság után
kutat, mint ahogy azt feltételezik, miért foglalkozik olyan sokat spekuláci-
ókkal, követve bizonyos csoportok szellemi érdekeit, ahelyett, hogy en-
gednék, hogy a tények magukért beszéljenek? A tudósok, valamint az
emberiség többi része, állandóan, jobban, mint ahogy azt beismerik abban
hisznek amiben szeretnének hinni, kitöltve a hiányzó adatokat a saját fel-
tételezéseikkel. Biztos vagyok benne, hogy a tudós társaim közül ez az
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állítás valakit megsért és szeretném, ha nem így lenne, de ezt ha minnél
előbb fölfogjuk az annál jobb lesz a tudománynak.

Túl gyakran a tudományt elméletek mozgatták meg, nem pedig tények.
Ezért különösen fontos külön erőfeszítéseket tenni, megpróbálni elválasz-
tani a jó tudományt, amely ahhoz vezet, hogy megismerjük az igazságot
a természetről, a rossz tudománytól amely ezt nem teszi. A tudósok is csak
emberek és nehéz lenne találni olyan tudóst akinek nincs előítélete. Azon-
ban azok a tudósok akik előnyt adnak a tényeknek, az elméletekkel szem-
ben, nagyobb esélyük van, hogy megismerjék az igazságot arról, mi is
történik valójában a természetben.

Mindez nagyon fontos lehet Isten kérdésében. A 2-5-ik fejezetben szá-
mos példát adtunk arra, hogy a Tervező nélkülözhetetlen. Ezek a bizonyí-
tékok mellet is a tudósok kerülik az ilyen megállapításokat. Ma az uralkodó
paradigma az, hogy a tudomány mindent meg kell, hogy magyarázzon
Isten nélkül, habár ez sokszor visszavonja a megalapozatlan találgatáso-
kat, hogy megmagyarázzák a talált tényeket. Személyes hozzáállások és
a szociológia tudományos közössége gyakran meghatározza mi legyen
az elfogadott igazság. A tudomány következtetéseit gyakran más tényezők
alakítják nem pedig a természetes tények.
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Területek, amelyet most a tudomány elkerül
Két évszázaddal ezelőtt, a híres francia matematikus-kozmológus, Pi-

erre-Simon Laplace megírta a híres könyvét az égi mechanikáról. Ebben
a könyvben leírta a Naprendszer keletkezésének modelljét, mely szerint
a bolygók a vízgőz lecsapódása álltal formálódtak. Laplace, aki már híres
tudós volt, elhatározta, hogy bemutassa könyvét Napoleon császárnak. A
császár előre figyelmeztetve volt, hogy a könyvben nem említi Istent. Ami-
kor Laplac átadta a könyvet, a császár megkérdezte, hogy miért írta meg
a könyvet az univerzumról és nem említette meg a Teremtőjét. Laplace
büszkén mondta, hogy „nem volt szüksége olyan hipotézisre.”2 Nem volt
szükség Istenre! Habár léteznek különféle változatai a találkozásnak, az
eseményt jól illusztrálja a független és kizárólagos hozzáállást melyek bur-
jánoztak abban az időben. 

A közelmúltban ugyanezt a tendenciát nyilvánította ki az elméleti fizikus
Stephen Hawking, amikor ajánlotta a teljesen önnálló univerzumot ahol
neki „semmi nem kell kivéve, hogy felhúzza az órát és hagyja dolgozni.
Ehelyett az univerzumban minden a tudomány törvényeivel és a kockák
görgetésével lenne meghatározva. Ez lehet, hogy túl merészen hangzik,
de ez az amiben hiszünk én is és a többi tudósok is.”3 Franciaországban
a híres tengeri zoológus Félix Lacaze-Duthiers a saját laboratórium ajtajára
írta „A tudomány nem is vallás, sem poliitka.”4 Harvardi fizikus Frank Phillip
azt mondja, hogy a tudományban „minden morális hatást, vallási vagy po-
litikai áttekintést ‘a tudósok közössége’… ’nem legálisnak’ tekinti.“5 A
Nobel-díjas Christian de Duve, a spontán élet keletkezésésnek nehéz
problémájáról beszélve, rámutat arra, hogy „minden teológiai célzást (célt)
múszály elkerülni”.6

A közelmúltban, a Nemzeti Tudományos Akadémia és az American As-
sociation a tudomány haladása miatt erősen tiltakoztak azok a trendek
miatt a középiskolákban, a tudományos órákon melyek ösztönözték a vitát
az evolúció alternatíváiról. Még az ötlet is, hogy lehet, hogy valahol létezik
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Fejezet 7

A tudomány kizárólagos-e?

Az irodalmi értelmiségek az egyik 
póluson – a másikon a tudósok... közöttük 

a kölcsönös értetlenség mélysége.1

Charles Snow, író, tudós
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a természetben valamilyen fajta intelligens tervezés, elfogadhatatlannak
tekintendő.7 Nem egyezik ezzel a tudósok többsége, de a mai gondolko-
dásmód és az általános étosz, melyek különösen a tudományos közösség
vezetőitől erednek, az az, hogy a tudománynak egyedül kell haladni és
minden mást kizárni. Különösen ki kell kerülni a vallás szellemi befolyá-
sát.

A kizárólagosság a tudományban az elitizmus fokáig bátorít és ez a két
tulajdonság nagyon jól kijönnek egymással, biztatva egymást. Sok tudós
érzi, hogy a tudomány felülmúló más vizsgálati módszerekkel szemben.
Kiválló eredménye a tudománynak több téren kétségkívűl hozzájárult
ahhoz az érzéshez és az a büszkeség bizonyos mértékig indokolt. A tu-
domány különösen jó a kísérletekben, hogy válaszol a kérdésekre, milyen
a kérdés, hogyan befolyásolja a gravitáció a bolygók mozgását, de nem
oldja meg olyan jól a kérdést, mint amilyen mindenekelőtt az, hogy miért
létezik az univerzúm. Vannak jogos kérdések, amelyek a tudomány ha-
táskörén kívűl vannak. “Ha megkérdezik a tudományt, hogy hogyan ké-
szítsen egy atombombát, ő azt fogja válaszolni. Ha kérdi őt, hogy valóban
kell-e ilyen bombát csinálni, ő néma fog maradni.“8 Bárki aki az igazságot
és a megértést keresi, jogában áll bármilyen jellegű kérdést feltenni.

A Harvardi Egyetem biológusa Richard Lewontin szintén tükröz valamit
a tudomány kizárólagosságából amikor nagyon éleslátóan és őszintén
mondja: „A mi készségünk, hogy elfogadjuk a tudományos állításokat, me-
lyek ellenkezik a józan ésszel, a kulcs a valódi harc megértése a tudomány
és a természetfeletti között.“ A tudomány oldalára állunk, annak ellenére,
hogy nyilvánvaló az abszurditás némely szerkezetében, annak ellenére,
hogy sikertelen, hogy teljesítse a sok túlzó ígéretet az egészségről és élet-
ről, a tudományos közösség toleranciája ellenére, hogy megalapozatlan ‘
egyszerűen-úgy’ mesékkel, mert ezelőtt átatdtuk magunkat valaminek- át-
adtuk magunkat a materializmusnak. A tudomány módszerei és intézmé-
nyei nem az ami minket hajt, hogy elfogadjuk a világ materialista magy  -
arázatát, hanem minket, ellenkezőleg, a priori ragaszkodás az anyagi
okokhoz ösztönöz, hogy létesítsünk ellenőrző aparátust és koncepciók
csoportját melyek anyagi magyarázatokat adnak, függetlenül attól meny-
nyire lehet ellentétes, mennyire lenne misztifikáló a beavatatlanok szá-
mára. Sőt mi több, az a materializmus abszolút, mert nem engedhetjük
meg, hogy az Isten lába átlépje a küszöböt”.9 Amikor az Istenről van szó,
a tudomány jelet tett ”NEM BELÉPNI!“

Az evolúció egy a nagy játékosok közül a tudomány kizárólagos hoz-
záállásában; ő biztosítja Isten kizárását és minden mechanizálatlan ma-
gyarázat létrejöttét. A tudományos közösség általában lázasan védi az
evolúciót; habár most a tudomány úgy érzi, hogy szabad Istent kizárni, a
vezető tudósokat megdöbbenti amikor valaki megpróbálja kizárni az evo-
lúciós elméletüket. Amikor a Kansasi Felsőoktatási tag (Kansas State
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Board of Education) úgy döntött, hogy a tantervből kizárja az evolúciót és
a kozmológiát, a Science folyóirat szerkesztője a vezető tudományos fo-
lyóiratnak USA-ban, a bevezetőjében azzal jellemzte a kizárást mint ”rideg
tisztogatás“ és “őrület.“10

A Columbiai egyetem híres genetikusa Theodosius Dobzhansky, a mo-
dern evolúció szintézisének egyik fő építésze (4.1 táblázat), azt mondta:
„A biológiában semminek sincs értelme kivéve az evolúció fényében.”11 Az
ilyen szélsőséges kijelentések arra utalhatnak, hogy a jelenlegi biológiaia
vizsgálatok melyek nem tartalmazzák az evolúciót, mint amilyen a sebbe-
ség meghatározása az ideg impulzusnak az ideg mentén, úgy látszik ér-
telmetlen! Továbbá, Antony van Leeuwenhoek gondos munkái a mikróbák
leírásánál és William Harvey a véráramlás kiderítésében, a 17-ik század-
ban, mielőtt az evolúciót elfogadták, szintén úgy látszk értelmetlenek.
Francisco Ayala genetikus, aki a közelmúltban elnöke volt az American
Association for Advancement of Science, ugyanezt a kizárólagos tenden-
ciát nyilvánította ki amikor azt állította, hogy „az evolúció elméletét tanulni
kell az iskolákban mert a biológiában semminek nincs értelme nélküle.“12

A kizárólagosságot tükrözi a könyv címe is Az evolúció diadala és a te-
remtés hiánya (The Triumph of Evolution and the Failure of Creationism).13

Bár az ilyen diadalmas hozzáállás nem szokatlan az emberi viselkedés-
ben, ez nem segít a tudomány komoly foglalkozásával. A szerzője ennek
a könyvnek Niles Eldredge az Amerikai Természettudomány Múzeumából
(American Museum of Natural History), ismert mint egyik építésze az evo-
lúciós fogalom időszakos egyensúlyának (megszakított egyensúly). A
néhai híres kozmológus Carl Sagan szintén hangsúlyozza a tudomány fö-
lényét a többi felett a saját könyvében A Demon-kísértett világ címmel (The
Demon-Haunted World): A tudomány, mint a gyertya a sötétben (Science
as a Candle in the Dark).14 Néha hiányzik az alázat a tudományos közös-
ségben.

A fenti példák illusztrálják a kizárólagos és elitista tudományos hozzá-
állást amely hajlamos, hogy a tudományt elszigetelje minden más kutatási
területtől. Néhány tudós olyan önmegbecsülést érez, hogy bukválisan nem
látják a határát annak, hogy a végén mire lesz képes a tudomány.15 A fel-
tételezett mechanisztikus nézettel a valóságra és szinte végtelen tudással,
elérhetjük az úgynevezett „Omega Pontot“, amelyen az élet örök és a múlt
élet feltámadása örök. A tudomány halhatatlanságot ad nekünk.16 Bizalom
a tudomány fölényében annyira nagy, hogy néha támadja a területeket
melyeket alkalmatlan tanulmányozni és aztán megpróbál tudományos vá-
laszt adni a kérdésekre melyekre nem tud válaszolni. Példa erre a szoci-
obiológia.
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Szociobiológiai harc - tudomány ellenőrzésen kívűl
A szociobiológia kívánja, hogy az evolúció szociális viselkedését vizs-

gálja. Megpróbálja megmagyarázni az organizmusok viselkedését evolú-
ciós szemszögből és belemerűl az emberi viselkedés okainak nehéz
kérdéseibe. A szociobiológiát nem kell összekeverni a tudomány szocio-
lógiával, bár van némi egybeesés. Az első jobban a mindenféle szerveze-
tek biológiai viselkedésének okaival foglalkozik, a másik pedig a tudomá -
nyos közösség viselkedésével.

Egy a problémák közül mellyel a szociológia foglalkozik a következő:
ha, ahogy azt Darwin feltételezte, az evolúciós fejlődés játszódik mert a
legalkalmasabbak túlélik a kevésbé alkalmazkodókat, akkor hogy kell
megmagyarázni az evolúció alturista viselkedését, ahol a szervezetek haj-
landók feláldozni életüket a mások jólétéért? Ez öngyilkosság és nincs túl-
élési értéke a szervezetek számára. Az ilyen tulajdonságok miért fejlődtek
volna amikor a szervezeteknek esélyük sincs, hogy átvigyék a következő
generációkra? Ismert példa erre a méh aki megcsípi az embert, hogy a
többi méhet megvédje a saját kolóniájában. Mivel ő benne hagyja a bele-
ragadt alapvető fontos részét a testének ezért hamarosan elpusztul. Ez
önyilkosság nem pedig túlélés. Az evolúcionistáknak több magyarázatuk
van, beleértve a javaslatot, hogy az egész méhcsalád, mint egy szervezet
fejlődik. Az ilyen szervezetek genetikai tulajdonságai előnyben részesítik
az ilyen magatartást. Így a méhcsaládnak, nem pedig az egyes méheknek,
van túlélési értékük. 

Sokkal problémásabb sok madár és emlő önfeláldozó magatartása. A
szurikáta szociális fajta manguszta (6.1 ábra), aki küzd az életéért a Ka-
lahári sivatagban, Dél-Afrikában. Ők csoportokban élnek, 3-30 egyénként,
a földalatti alagutakban és a legegyüttműködőbb állatok közé tartoznak. A
csoport egyik tagja vigyázza mások kölykeit, amíg a biológiai anya hosszú
ideig távol van mert az élelmet keresi. Mások mint őrök állnak a megfigyelő
helyeken ahol jól láthatóak a ragadozóknak. Az őrködésük lehetővé teszi
a csoport másik tagjainak, hogy biztonságosan élelmet keressenek. Ami-
kor az őr észreveszi a keselyűt, mint amilyen a sas vagy a kobra, riasztást
rendel el, ismét magát hozza veszélybe, mert felfedi hollétét kiáltásaival,
de egyidejüleg figyelmeztet másokat, hogy biztonságos helyre menjenek.
Az ilyen viselkedéssel az őrök életüket kockáztatják másokért. Az ilyen alt-
ruisztikus viselkedés miért fejlődött volna, amikor az alturisztikus egyének-
nek kevés a valőszínűsége, hogy túlélik? És amikor az emberekről van
szó, az anya miért rohanna be az égő házba, saját életét veszélyeztetve
, hogy gyermekét megmentse?17 Ez a fajta önfeláldozó viselkedés nem az
amit várnánk az evolúciós folyamattól, ahol a cél a fennmaradás és nem
az önfeláldozó altruizmus. Az altruista viselkedést komoly kihívásnak te-
kintik az evolúciós elméletben.
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Egyes evolúcionisták válaszoltak erre a rejtvényre, az úgynevezett ro-
konsági kiválasztást feltételezve. A rokonsági kiválasztásban nem fontos
az egyéni szervezet megőrzése, hanem inkább az ő különleges fajta gé -
nje. A közeli rokonok megőrzésével, az egyed fenntartja a saját gén fajtá-
ját, mert a rokoni utód ragaszkodik, hogy ugyanolyan fajta génje legyen. A
fiú és lánytestvérek egymásközött azonos szülőkkel rendelkeznek, a ro-
konok azonos nagyszülőkkel, ezzel megvédve a közeli hozzátartozók cso-
portját, mely növeli az esélyt, hogy az utódoknak megőrizze a különleges
fajta génjét, amije van. Más szavakkal, ha az állat feláldozza az életét,
hogy megvédje közeli hozzátartozójának az életét, ez segít megőrizni a
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saját fajta génjét, habár ez az egyed maga elpusztul. Az öröklődés me-
chanizmusának matematikája olyan, hogy szugerálni lehet, hogy ha életét
adja, hogy megmentse három fiú vagy lánytestvérét vagy kilenc rokonát,
esély van arra, hogy segít a saját típusú génjének megmentésében. Min-
nél közelibbi rokona azoknak akiket ment, kevesebbet kell megmenteni ,
hogy megőrizze a saját génjének típusát. A rokonszelekció evolúciós ma-
gyarázatnak tekinthető az altruista viselkedésben. Mélyreható hatása
ennek az, hogy az altruista cselekedet egyáltalán nem az: ő egy önző cse-
lekedet, mellyel biztosítja, hogy a saját fajta génje terjeszkedjen a rokono-
kon keresztül, melyek fennmaradnak.

Darwin legalkalmasabb, önző, túlélési koncepciója alturista viselkedés
magyarázatává vállik. A rokonszelekció elméletének drámai felfedezése
felkeltette a figyelmét a hires Edward O. Wilson Harvardi entomológusnak.
Ezt a fogalmat kiterjesztette és 1975-ben ezt és vele kapcsolatos ötleteket
bemutatta a könyvben, amely valaha feljegyzett, egyik legviharosabb re-
akciót váltotta ki, valamely könyvre. Szociobiológia cím alatt,18 ez a hatal-
mas könyv különböző állatok szociális viselkedéséről beszél, de kevés
kétsége van, hogy ő kiáltvány volt aminek az volt a célja, hogy előterjessze
az emberi viselkedés evolúciós okait. Az első fejezet, amelynek címe „A
gének erkölcse” azt jelenti, hogy az érzelmeink, mint amilyen a szeretet,
gyűlölet, félelem és bűntudat, természetes szelekcióval keletkeztek; a záró
fejezet, „Az ember: a szociobiológiától a szociológiáig,“ egyértelműen át-
ment az emberi viselkedés területére. A hangsúly azon volt, hogy a gének
irányítanak mindent. 

A következő évben Richard Dawkins bemutatott néhány azonos ötletet
a híres, Az önző gének (The Selfish Gene) című könyvében.19 Ha úgy
tűnik, hogy némely szervezet önzetlenül viselkedik, biztosak lehetünk,
hogy az idítéka alapvetően önző. Az organizmusokat nagyban ellenőrzik
a génjeik és a legalkalmasabbak túlélési elve előnyben részesíti saját túl-
élését mások rovására, másmilyen génekre.20 1978-ban Wilson visszatért
a könyvel, Az emberi természet (Human Nature), mely kibővítése volt a
különösen ellentmondásos utolsó fejezetének a Szociobiológia könyvé-
ben. Ez az önzetlen munka még a nemzet iránt sem a jóság eredménye,
az oka Darwin legalkalmasabbjainak túlélése. Ő továbbra is belemerűl a
vallás érzékeny területére: „És a vallási gyakorlat legmagasabb formája,
ha közelebről megvizsgálják, felismerik, hogy biológiai előnyt nyújt.“21 A
vallás nem olyan valami amit az értéke vagy az igazsága miatt választunk;
vallásosak vagyunk az evolúció túlélési értéke miatt, amit biztosít.

Ez mind túl messzire ment!22 Attól az időtől kezdve, amikor megjelent
Wilson Szociobiológiája, a támadások minden oldalról jöttek. Kitört a sza-
vak, személyiség, könyvek és ritka humorok általános háborúja. Ezt a há-
borút meglepő helyekről jelentették, beleértve az erős intelektuális köröket
is. Ez nem csak harc volt az ember temészetéről; megjelentek más meg-
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lepő viták is. A kritikusok a szociobiológiát hamisnak, gonosznak, fasisz-
tának és nem tudományosnak nyilvánították ki. Némely szociológusok fél-
tek, hogy a biológiai tudományok átveszik a területet. Az egyike a nagy
kérdésnek a félelem volt attól, hogy a szociobiológia visszaállítsa a szo-
ciál-darwinizmust, melyben a kiváló egyéneket úgy kezelnék, hogy az ala-
csonyabb rendűeket (eugenika) túléljék. A most uralkodó felfogással
ellentétben, hogy minden embert egyenlően kell kezelni, a szociobiológia
elérné a felsőbbrendűség osztályának visszatérési hitét, mely kiváló gé-
neken alapul. Ez vezet a „természet-ellen-a természetbe” vita arról, hogy
vajon a természet (gének) vagy a nevelés (környezet) határozza meg,
hogy kik vagyunk.23 Az osztály különbség elfogadható volt Darwini viktori-
ánus Angliában és rettenetes embertelen szintet ért el a második világhá-
ború alatt, amikor a nácik a gázkamrákban emberi lények millióit semmi -
sítették meg, megbélyegezve mint alacsonyabb rendűek. Fél évszázaddal
később, emlékezés a Holokausztra, túl friss, ahhoz, hogy az emberek
könnyedén elfogadják a genetikai fölény bármilyen elképzelését.

A Harvardi egyetem aktivistái, azok akik többen itt tanultak, szórólapo-
kat osztottak, gyűléseket tartottak és cikkeket jelentettek meg a szociobi-
ológia ellen. Wilson, akit némileg félreértettek, úgy azonosították mint
magasabb faj ideológusa. A vita elterjedt a nyilvános sajtóban is és még a
Time magazin fedőlapján is megjelent. Az Amerikai Aszociáció a tudomány
fejlődéséért, Washingtonban szimpóziumot tartott a szociobiológiai té-
mára. Amikor Wilson felállt, hogy beszédet mondjon, egy tucat aktivista
elkapta a mikrofont és rasszizmusal és népirtással vádolták. Egy a fejét
leöntötte egy kancsó hideg vízzel, mondván: „Wilson, maga teljesen ned-
ves!”24 Az előadás folytatódott a tervek szerint, de nem volt olyan izgalmas,
mint a nem kívánatos bevezetés. 

A fő résztvevők között a vitában, a szociobiológia körül ott volt Stephen
J. Gould, igen elismert szerző és a közelmúlti haláláig az evolúció legjobb
szószólója az Egyesült Államokban. Ő nagyon ellenezte a szociobiológiát,
mint ahogy Richard Luontinom is, a populációs genetikus akiről már be-
széltünk. Mindkét ellenfél ugyabban a Harvardi épületben dolgozott, ott
ahol Wilson is és mindkettőnek van affinitása mely az emberek egyenlő
bánásmódjára törekszenek. Egyes kutatók azt sugalják, hogy ezek az af-
finitások lehet, hogy befolyásolták a szociobiológia ellenzőit. Ők is, mint
sokan mások, határozottan ellenzik amit látnak, mint leegyszerűsített vá-
laszokat, amit a szociobiológia megkísérel nyújtani a bonyolult emberi vi-
selkedésre. Másrészt, John Maynard Smith, a Sussex egyetemről Angliá -
ban, az elméleti biológia szakembere és Richard Dawkins az Oxfordi egye-
temről, jelentős támogatást nyújtottak a szociobiológiának.

A hozzáálásuk a befolyásos tudósoknak a valláshoz, nagyban eltérnek.
Dawkins aktívan ellenkezik; Guld25 és Maynard Smith hajlamosak szétvá-
lasztani a vallást a tudománytól; Wilson néha azt állítja, hogy deista. Deista
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az az ember aki hisz valamilyen fajta Istenben aki megengedi, hogy az
univerzum önmagának működjön. Ezek a szakemberek nem haboznak
amikor sok mindent kritizálnak, beleértve amikor egymást is. Maynard
Smith, aki határozottan támogatja a darwinizmust és nem fogadja el Guld
eltérését az evolúció hagyományos nézetéről, azt mondja: „Az evolúciós
biológusok, akikkel beszéltem az ő (Guld) munkájáról, főleg embernek te-
kintik akinek az ötlete annyira zavaros, hogy alig érdemel figyelmet, de
úgy gondolják, hogy nem kell nyilvánosan kritizálni mert legalább a mi ol-
dalunkon van a kreacionisták ellen.”26 Gould ugyanabból a vonakodásból
valami hasonlót fejez ki, amikor Maynard Smithet és Dawkinst „darwini
fundamentalisták-nak” nevezi.27 A belső tudományos egyetértés ellenére,
az evolúcionisták elvárják, hogy egyesüljenek amikor a lélek teremtésével
szembesülnek, amit szerintük el kellene kerülni.

A mérges szociobiológiai küzdelemben, Wilson úgy érezte, hogy elárul-
ták a kollégái és azon tűnődött, hogy Luontin akinek az irodája ugyanab-
ban az épületben van, mért nem jött hozzá megvitatni a dolgokat bizal -
masan, ahelyett, hogy a sajtóban bírálta őt.28 Wilson dicséretet érdemel,
hogy a bibliai elvhez hasonló viselkedést javasolt, hogy először a testvér-
hez kell menni aki sérteget, mielőtt más döntést hozol.29 Azonban a bibliai
javaslat megkérdőjelezte az evolúciós verseny elvéhez való elkötelezett-
ségét és a legalkalmasabbak túlélését és a készségét, hogy szembenéz-
zen a durva darwini rendszer következményeivel, amelyet szorgalmaz.

A szociobiológia egyik kritikája, melyet Luontin vezetett be, hogy a vál-
tozáshoz a gén frekvenciában az emberi csoportoknál bebizonyult, hogy
rendkívűl lassú, amíg a szociológiai változások a történelem folyamán
gyorsak lehetnek; innen van az, hogy a genetikai változások nem lehetnek
felelősek az emberi szociológiáért. Charles Lumsden és Wilson elszóra-
koztak ezzel és más problémákkal a Gének, elme és kultúra című könyv-
ben.30 A javasolt matematikai megoldás ebben a könyvben nem talált
elfogadásra. Még Maynard Smith - aki támogatja a szociobiológiát-nem
tudta, alapos tanulmányozás után sem, megerősíteni az adott modelle-
ket.31

A nagy probléma a szociológia azon szándéka, hogy válaszoljon a szá-
mos különböző kérdésre a nagyon korlátozott adatok alapján. Luontin ki-
fejezi ezt a problémát egy interjúban: „Ha azt akarom, hogy leűljek és
megírjam a teóriát arról, hogy hogyan magyarázza a biológia az emberi
viselkedést, meg kell tanulnom sok episztemológiai alapot, gondolom fan-
tasztikus sokat... ezek a legények egyszerűen beszálltak egy fajta naív és
vulgáris fajta biológiai magyarázatába a világnak és kudarc a végered-
mény. Ez egy sikertelen magyarázat rendszere, mert nem csinálták meg
a házi feladatukat...ő olcsó!”32 Filozófus Michael Rjuz a Floridai Állami
Egyetemről (Florida State University) hasonló nézeteket fejez ki a szocio-
biológiai építészek munkájáról: „Messzire ugrottak a saját bizonyítékaik
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előtt és saját maguknak gratulálnak a jól elvégzett nehéz empirikus mun-
káért. És elhatározták, hogy nem engedik meg, hogy a legkisebb cáfolás
is az útjukba álljon. Őszintén szólva, elhatározták, hogy nem engedik meg,
hogy hatalmas mennyiségű ellenbizonyíték az útjukba álljon“. Rjuz rámu-
tatott arra, hogy a kritika szokatlanul éles volt.33

A tudomány filozófusa Philip Kitcher, a Kulumbiai egyetemről, további
aggodalmát fejezi ki a szociobiológia nézetében amikor azt mondja hogy,
az ambiciózus állítások melyek a nyilvánosság nagy figyelmét keltették
fel, gyenge anilizisen és vékony érveken alapulnak,” és, hogy a „szociobi-
ológusok úgy néz ki, hogy vad spekulációkba sülyednek épp ott ahol a
legfigyelmesebbnek kell lenniük.“ Ő továbbá szpecifikusan összehason-
lítsa Wilson szociobiológiáját a létrával mely „szétesik minden fokán.“34

Nekünk különösen érdekes az, hogy a vita a szociobiológiáról illusztrálja
azt, hogy mi történik ha kizárólagos és néha elitisztikus hozzáállás, ösz-
tönzi az erőfeszítéseket, hogy a tudományt alkalmazzák mindenre, sza-
badon belemerülni a területekre ahol a tudománynak nincs jelentős
bizonyítékai, sem érvényes magyarázatai. Itt a tudomány egy sikertelen-
séget szenvedhet el. 

Nagyon gyenge tudományos támogatás ellenére, a szociobiológia nem
egészen halott. A könyvek mint amilyen A szociobiológia diadala (The Tri-
umph of Sociobiology)35 megpróbálják megmenteni ezt a koncepciót, de
ez a könyv jellemzett mint „kiábrandító sekély elemzés“, „a könyv mely a
kritikusok elcsépelt jellemzési taktikáját használja, legszélsőségesebb ki-
fejezésekkel.“36 A szociobiológia valamelyest javult az elmúlt években,
mert elszórakozott némely kritikával és népszerű még némely biológusnál,
de messze van bármilyen saját állításának megerősített többségétől, ame-
lyek egyértelműen hibásnak néznek ki. Figyelje meg, például, a szociobi-
ológia legérdekesebb ikonját, szurikáta (szirti macska), melyet már emlí -
tettük; hogy azok ilyen példaképei a kooperatív viselkedésnek, a rokoni
kiválasztáshoz vezet. Ők csoportokban élnek, melyek általában tartalmaz-
zák a genetikailag nem rokon „bevándorlókat” a normális domináns családi
csoporton belül. Ezek a nem kapcsolatban lévő szurikáták részt vesznek
nagyon sokszor mint őrök a csoportnál és mint a kicsik gyermekfelügyelői.
Mivel nem rokoni kapcsolatban állók, önzetlen viselkedésük nem lehet
eredménye a szociobiológiai elvek rokonsági szelekciójának.37 Ilyen ada-
tok vitatják az önzetlenséges evolúciós magyarázatot az ilyen típusú or-
ganizmusoknál, mint módot, hogy megvédje a saját gén fajtáját. 

A harcok lecsillapodtak de az ember tanulmányozásában a hagyomá-
nyos szociobiológiát felváltotta egy új hasonló koncept, az úgynevezett
evolúciós pszichológia. Ő alapvetően a régi bor új palackban. Az evolúciós
pszichológia továbbra is sokszor kiemeli a géneket melyek felelősek szinte
mindenre, beleértve a vallást is,38 de az érdeklődés továbbra is irányitott
afelé, hogy mi okozza, hogy az ész funkcionáljon ahogy funkcionál. Az öt-
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letet jelentős számú új könyv támogatja.39 Köztük van A morális állat(The
Moral Animal),40 amely két évig elfoglalta a helyét a bestseller magazin
New York Times listáján, ami sokat mond az evolúciós pszichológia nép-
szerűségéről. Wright beszél rólunk, emberekről mint „típus a lelkiismerettel
és együttérzéssel és még szeretettel, végső soron a genetikai önérdek
mindennek az alapja.“41 Ellenkező szempontból, mely hangsúlyozza a kor-
látozásait ennek a teóriának, megjelennek a könyvekben, mint amilyen a
Ó, szegény Darwin: Az evolúciós pszichológia elleni érvek (Alas, Poor Dar-
win: Arguments Against Evolutionary Psychology)42 melyet Hilary Rose tu-
dományszociológus és Steven Rose jelentetett meg. Ez a könyv egy
fejezetet is tartalmaz melyet Stephen J. Gould írta, mely a hagyományos
darwinizmusról és az alkalmatlanságáról beszél , hogy megmagyarázza
a kulturális változásokat. Bár Gould agreszívan támogatja az evolúciót, ő
nem támogatta ezt az egyszerü tradícionális forgatókönyvet. 

Van-e hatalmunk választani?
Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy választhatunk, hogy pénzt

adunk a hadseregnek aki megvéd minket a támadóktól, lilára meszelhetjük
a házunkat,ellophatunk egy autót, belerúghatunk egy haldokló kutyába.
Választhatunk ezek a dolgok közül, mert van szabad akaratunk. A legtöbb
ember hisz választásszabadságában, de néhány, úgynevezett determi-
nista, nem hisz benne.41 Ők nem hiszik, hogy létezik olyan, mint a szabad
akarat; tetteinket csupán a mechanikus tényezők befolyásolják, mint saját
géneink vagy a környezetünk. Ez bevezet minket egy égő konfliktusba,
ami alapjául szolgál a szociobiológiai és az evolúciós pszichológiai viták-
nak. Vajon csak gépek vagyunk, ami reagál a géneinkre és környezetünkre
és így nem vagyunk felelősek tetteinkért vagy olyan hatalmunk van amivel
választhatjuk a jó cselekedetet a rossz helyett és így felelősek vagyunk
tetteinkért? A szabad akarat nélkül nincs bűntudat.Ehhez kapcsolódik az
a kérdés, hogy léteznek-e abszolút erkölcsi értékek, jó és rossz, stb. A bí-
róságok világszerte alapvetően a szabad akaratot feltételezik és az em-
berek felelőségre vonhatók tetteikért. Ha úgydönt, hogy “bűncselekményt
követ el” várhatóan börtönbe kerül. Azonban lehetetlen lenne, hogy a
gének befolyásolják a további tetteinket? Az evolúciós pszichológia ami
jelentős összetevője a legutóbbi vitának az organizmusok viselkedésérő,
pont azt sugallja. Így viselkedem, mert ez a génjeimben van. Ennek a né-
zetnek a csúcspontja megjelent nemrégiben A Natural History of Rape: Bi-
ological Bases of Sexual Coercion (Nemi erőszak természetes történelme;
A szexuális kényszer biológiai alapjai) címü könyvben.43 A szerzők szerint
a nemi erőszak evolúciós adaptáció, amely lehetővé teszi ezeknek a si-
kertelen embereknek, hogy terjesszék saját génjeiket. Ők ezt az állításukat
azzal a példával támasztják alá, hogy az állatok közösülését kényszeres-
nek tartják. Ez az érvelés meglehetősen távol van attól,hogy kihatással le-
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gyen az emberiségre, de illusztrálja azt, hogy a próbálkozásban amivel
igyekszik mindent kizárólag a naturialista módon belül megmagyarázni,
muszáj elkerülnie egyébb gyenge analógiákat. Ő illusztrálja a növekvő
mentségeket a téves viselkedésekre, ami úgy tünik áthatja a társadalmun-
kat az elmúlt két évtizedben.

Lehet azt állítani, hogy a gének felelősek a viselkedés bizonyos for-
máiért, ami néha igaz is. Például, úgy tűnik, hogy az alkoholizmusnak van
egy genetikai összetevője, de ez nem azt jelenti, hogy egy embernek, al-
koholista irányzattal, nincs más választása, csak az, hogy alkoholista le-
gyen. Az Anonim Alkoholisták (Alcoholics Anonymous) egyesületének
millió sikeres tagja számol be arról, hogy ez nem így van; ők választották
és alkalmazták a saját akaraterejüket, hogy ne legyenek alkoholisták. Van-
nak még sajnálatos veleszületett rendellenességek amik korlátozzák a vá-
lasztás erejét, de ezek kivételek. Minket itt a normális emberi lények
érdekelnek és az, hogy hogyan alkalmazzák a saját akaraterejüket. 

Ez a feltételezett gének ereje nem csak a mi választási szabadságunkat
kérdőjelezi meg. A szociobiológia azt sugallja, hogy a mi szerelem érze-
tünk és a mások iránti aggódás nem is azok. Ezek egyszerüen önző idíté-
kok amelyek érzelgősen önzetlennek tünnek. Miden tettünk ennek az önző
géneknek az eredménye. A végeredmény az, hogy mi nem vagyunk való-
ban jók, nagylelkűek,vagy aggódunk másokért, hanem egyszerűen önzők
vagyunk. Michael Ghiselin a Kaliforniai Tudományos Akadémia(California
Academy of Sciences) filozófusa példát ad arra, hogy milyen átható lehet
az ilyen gondolkodás mód, amikor azt mondja: “semmilyen valódi irgalmas
célzás nem befolyásolhatja a társadalmi célunkat, ha félretesszük a szen-
timentalizmust. Amit eggyüttműködésnek tekintünk, kiderül, hogy az opor-
tunizmus és a kizsákmanyolás keveréke. Az impulzus ami ráviszi az
állatot, hogy föláldozza magát egy másikért, kiderül, hogy a végső célja,
hogy előnyt szerezzen egy harmadik ellen, az hogy egy társadalomnak ja-
vára cselekedjen, másoknak árt ezzel. Amikor az érdekét szolgálja, min-
den organizmustól elvárható, hogy segíti saját faját. Ott ahol nincs
alternatíva, aláveti magát a közösség szolgálásának. De ha adódik esély
fellépni a saját érdekében, csak valami haszon állíthatja meg abban, hogy
zaklassa, megsértse, megölje saját testvérét, házastársát, szülőjét vagy
gyerekét. Karcold meg az “önzetlent” és nézd meg hogy vérzik a “képmu-
tató.”44 Ennek a résznek a retorikája nagyon jó, de nem ilyen a tényleges
megerősítése. Valóban csak tehetetlen áldozatai vagyunk környezetünk-
nek? Nem tudunk a nemes karakter és szilárd döntésekkel a rossz főlé
emelkedni és jónak lenni?

Az evolucionisták a szabad akaratot több féleképp magyarázzák.Wilson
és Dolkins elismeri, hogy létezik, de úgy magyarázzák,hogy génekkel
programozott dolog, ami néha leküzdheti a gének sugallatát. Az elvárás
szerint az ilyen sáros érvek sok kritikára találnak. Lehet-e meghatározott
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és meghatározhatatlan eredménye a meghatározó géneknek. Miért kell
kombinálni az ilyen különálló területeket, mint a genetika és a szabad aka-
rat. A szabad akarat valóban szabad-e, ha azt a genetika befolyásolja?
Egyes evolúcionisták egyszerűen nem veszik figyelembe a szabad akarat
létezéset.William Provine a Kornell egyetem (Cornell University) történész-
biológusa azt állítja, hogy “A szabad akarat a legpusztítóbb ötlet amit va-
laha is kitaláltunk”45 Azonban szinte minden ember hisz a normális
egyének választási szabadságában és hogy így felelősek vagyunk a saját
tetteinkért.

A kérdés, hogy létezik-e szabad akarat, olyan alapvető tényező ami je-
lentősen befolyásolja a világnézetet.Valóban értelmetlen mechanikai szer-
kezetek vagyunk, evolúciós pszichológiával ami legitimál mindenféle rossz
cselekedetet? Vagy a másik oldalról tényleg van szabad akaratunk és így
felelősek vagyunk tetteinkért? Ehhez még hozzá lehet adni a veleszületett
normális érzelmünket arról, hogy mi helyes és helytelen, erkölcsileg helyes
és etikátlan, igazság és igazságtalanság, kedvesség és önzőség. Ezek a
jellemzők, melyet a többség elismer, hogy átéli őket, rámutat egy valóságra
ami független a gének által korlátozott evolúciós pszichológiától, valamint
az egyszerű tudományos értelmezésektől. A valóság úgy tűnik sokkal több
annál, mint amit az anyagias (mechanisztikus, naturális) tudományos ér-
telmezés megenged. Ez egy nehéz kérdést tesz fel, létezik-e Isten, aki
megteremtette az észlelést amely magyarázatot ad a létezés értelmére,
és a kérdést bármilyen felelősegre ezzel a lénnyel szembe. A felelőség
mertéke függ attól, hogy milyen fajta Istent képviselünk. A biblia keretében
a vallási válasz jótekony hatású és a megbocsajtó Istennek nem megter-
helő.

Az igazság az, hogy egyes tudósok, mint Gould és a hírhedt tudomá-
nyos író Aldous Huxley akik az értelmetlen világegyetemet választották,
maximális szabadságról és felszabadulásról beszélnek amit ez a választás
eredményez.46 Azonban érdekes, hogy a tudósok többsége aki nem hisz
Istenben és a szabad akaratban és más különösen karakterisztikus elme,
nem úgy viselkedik, mint az állat, aki gondoskodik róla, hogy az önző gén-
jeit minnél több leszármazott örökölje. Ezek a tudósok szinte mindig be-
csületesek, tiszteletreméltók és érzékük van a morális értékekhez. Ők
hozzáértő emberi lények és mint azok tanúskodnak a tényről, hogy az
igazságnak olyan szempontjai vannak, ami kívül áll az egyszerű anyagias
tudományos magyarázatoktól. A mi szabad választásunk és az erkölcsi
értékek érzete, erős bizonyíték egy valóságról amely az egyszerü mecha-
nikus tudományos magyarázatok felett áll. Van egy magyarázat a létezé-
sünkben, ez a magyarázat sokkal a gének szintje felett áll.
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Egy nem túl régi mellékes dolog: tudományos 
háborúk
Így minden egyértelműbb, hogy a fizikai “valóság” nem kevesebb a tár-

sadalmi “valóságnál”, a társadalmi és nyelvi struktúrák alján; a tudomá-
nyos “tudás” messze attól, hogy objektív legyen, támogatja és kódolja a
domináns eszméket és kulturális erőviszonyokat amelyek létrehozták;
hogy az állítások,melyet a tudomány állít, hogy pontosak, elválaszthatat-
lanul túlterhelt állítás ami önmagára utal.”47 Az előző idézet meggyőzően
hangzik és kedvez a tudomány kulturális értelmezésének, de ez egyáltalán
nem ezért van leírva. Ez azért van leírva, hogy a szociológusokat meg-
győzzék és megjelentessenek valamit amiről keveset tudnak; és bevált!
Ez az idézet Alan Sokal a New-York-i egyetem elméleti fizikusa tollából
származik és része egy lenyűgöző cikknek Határok átlépése cím alatt: a
transzformer hermetika kvantum gravitációja felé (Transgressing the Bo-
undaries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity). Ez
a cikk békülékeny hangban íródott, túl van dokumentálva és szépítve sok
vezető világi gondolkodó idézetével. Több hiba is van benne, ami szem-
betűnő lenne a fizika tudósai számára. Sokel a Social Text kiadóinak, ami
egyike a kultúra tanulmányozó vezető magazinoknak, úgy mutatkozott be
mint egy politikai-kulturális baloldali és kérte, hogy adják ki ezt a cikket, ők
ezt meg is tették. Ezzel egyidőben Lingua Franc folyóiratában, Sokel meg-
jelentette, hogy ez a cikk átverés és azért íródott, hogy megmutassa, hogy
a szerzők politikai nézete határozza meg, hogy mi jelenik meg ,függetlenül
attól, hogy igaz-e. A Social Text kiadói, akiknek ellenőrizni kellett volna a
cikk tudományos hibáit, becsapottnak érezték magukat. Erről az átverésről
szóló történet a New York Times címlapján jelent meg és a nyilvános mé-
diának a napja volt bírálni a tudósok gyakorlatát; de ez egyáltalán nem
volt elsődleges célja a játéknak.48

Mindennek a háta mögött voltak a “Tudományos háborúk”. Ez a folyta-
tása egy századnyi hosszú csatának a “két kultúra” között, két tudomány
között amely a kultúra és tudomány kutatásával foglalkozik akik a termé-
szetet tanulmányozzák. Az utolsó évtizedben a Tudományos háború egy
heves vitát jelképez a rendkívüli posztmodernizmus között, együtt a tár-
sadalmi konstruktivizmussal az egyik oldalon és a tudománnyal a másik
oldalon. A tudomány kihangsúlyozza a tényt és az okot. A posztmodern
mozgalom tagadja az objektív tudást és nem ismer el semmilyen általános
standard értékeket. A konstruktivizmus az sugallja, hogy a tudomány állí-
tásai és az összes más tanulmányozás, társadalmilag meghatározó és
ezért a tudomány nem jobb a humanista témák tanulmányozásánál. Még
a matematika és a logika is társadalmilag konstruktívnak számít. A tudo-
mány csak egyike a sok hiedelemrendszernek. A tudományos “tények”
csak a tudósok társadalmi konstrukciója. A tudomány új elérhetősége, új
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kutatási területet nyitott meg a konstruktivisták számára és ők parázzsal
használják ezt a lehetőséget. A tudomány49 hibáit lelkiismeretesen jegyzik,
Kun nézetei szerint a tudomány olyan paradigmákat követ amely időről-
időre változik és lehetővé tette, hogy megtámadják a nézetet mely szerint
a tudomány stabil, jól átgondolt út az igazság felé. A konstruktivisták a tu-
dományt politikai erők játekává kiáltották ki. Sajnos a tudomány sokszor
saját maga legnagyobb ellensége. Az ő kizárólagossága és aroganciája
hozzájárult ahhoz, hogy ez a háború fellobbanjon.

Egyes tudósoknak nem felelt meg, hogy egyes embereket a klubjukon
kívül lássanak, ahogy értékelik a munkájukat és ledöntik a határtalan tu-
domány képét, ami nekik olyan kedves. Egyeseket aggasztott az objekti-
vitás elvesztése a társadalom teljességében, ha a tudományt egy halom
egyszerű véleménnyé nyilvánítják. Elkezdtek tudományos könyveket ki-
adni és konferenciákat tartani erről a témáról. A legnagyobb nyilvános-
sága, ebben a témában, az 1994-ben megjelent Higher Superstition: The
Academic Left and its Quarrels With Science (Több babona: Akadémiai
baloldal és civakodása a tudománnyal) című könyvnek volt.50 Az “Akadé-
miai baloldal” cím a konsztruktivistákra és posztmodernistákra utal, akik
támadják a tudományt. Ez a könyv amit Paul R. Gross biológus és Norman
Levitt matematikus írt egy ellentmondás, ami megtöri a sok, tudomány
ellen használt érvet és beszél a “példátlan tudatlanság és ellenségeske-
dés”51 elegyéről. Alapos tanulmányozással és értekeléssel a szerzők szá-
mos hibás példát adtak, azoknak akik a tudományt kritizálják, és nem is
értik azt. Néhány érv ebben a könyvben azt a logikát használja amit a
konstruktivisták és posztmodernisták használnak a tudomány ellen, de
most ellenük fordítva. Sokel huncutsága, ami két évvel később történt,
csak még egy érv amit a tudósok használnak, hogy kihangsúlyozzák a tu-
domány fölényét. A másik oldalon a konstruktivisták kihangsúlyozzák, hogy
ez a huncutság egyedi eset; ez csak az adatok egy szegmense. Így foly-
tatódik a harc.52

Ezek a tudományos harcok, kihangsúlyozzák a mély és állandó elége-
detlenséget, amit sokan éreznek az elitista tudomány ellen; ők illusztrálják
a kopottságát és arroganciáját egyes intellektuális kihívásoknak, amit a
humán tudomány mutat. A tudománynak jelentős ereje van és úgy tűnik,
győzött az elkeseredett vitákban, nincs ok azt hinni, hogy le van zárva a
konfliktus a tudomány és a többi kultúra között. A konfliktusok oka össze-
tett, de szemmel láthatóan a tudomány hatékonysága és kizárólagossága
továbbra is támadva lesz több szempontból. Továbbá még a világi tudo-
mány nem lesz képes több kielégítő választ adni a mi mélyebb kérdése-
inkre, amilyen a tudatunk és a létezés értelme, a kizárólagos tudomány
továbbra is támadva lesz.
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Záró megjegyzések
Hová vezet mind ez? Van-e fény az alagút vegén? A tudomány most

hajlamos kizárni azokat a területeket amelyek nem a saját materialista me-
nüjén van. Az elitizmus akkor szembetűnő amikor a tudomány belemegy
olyan területekbe, mint a szociobiológia és mint a tudomány megpróbál
válaszolni a kérdésekre, ami nem az ő tudományos hatáskörébe tartozik.
Az emberi viselkedési tényezők, mint amilyen az önzetlenség és a vallás,
mechanisztikus faktoroknak tulajdonítják, amilyenek a gének. Azután az
akadémiai baloldal belemegy heves vitákba és azzal vádolja a tudományt,
hogy csak egy társadalmi konstrukció. A kép komplikált, de elkezdtek meg-
jelenni bizonyos fontos következtetések. Mind ezen keresztül vannak meg-
bízható tudományos adataink, hogy segítsenek a gondolkodásban.

A cél megtalálni az igazságot vagy más szavakkal, mi a valóság. A
posztmodern gondolkodási forma egyes szociológusoknál, aki azt szuge-
rálja, hogy minden relatív és nincsenek abszolútumok, nem megoldás. Ez
mellett nehéz megérteni a posztmodernizmus feltevését,hogy semmi sem
objektíven igaz. Ez azt jelentené, hogy a posztmodernizmus feltevése nem
objektív igazság.53 Legjobb megoldás kiszűrni a lehető legjobb következ-
tetéseket a legjobb rendelkezésünkre álló adatokból és nyitottnak lenni
minden lehetőségre és ellenőrzésre amíg új információkat kapunk. Külön-
böző feleknek ebben a harcban hasznuk lehet abból, hogy ne legyenek
kizárólagosak és elismerjék, hogy vannak értékek a területükön kívül is.

A tudomány tulságosan kizárólagos, elkerül egyes fontos területeket
amíg megengedi, hogy a domináns paradigmák határozzák meg mi számit
igaznak. Ez néha bajba sodorja a tudományt, mint az az eset amikor fi-
gyelmen kívül hagyták a bakteriális születési láz okozta halál esetet, vagy
a nagy katasztrófákat.54 Másik oldalról figyelembe kell venni, hogy a tudo-
mánynak sok jó oldala is van. Amikor filozófus, szociológus, pszihológus
és különböző teológus véleményeket olvasok, sokszor csalódok az adatok
hiányától és a feltételezések sokaságától. Az én képzésem, mint tudóst
úgy befolyásolhat, hogy az én nézetem részleges, de mindig örömmel
térek vissza a tudományhoz amelynek valamilyen érthető, stabil természeti
tényezője van amitől el lehet indulni. Ez különösen igaz a fizikai tudomá-
nyokra ,mint amilyen a fizika és a kémia, itt találhatjuk a legerősebb bizo-
nyítékokat Istenre. A biológia összetettebb és nehezebb határozott követ -
keztetéseket hozni. A pszichológiában és szociológiában még nehezebb
határozott következtetéshez jutni, mert az ő szerkezetük komplikált és ne-
hezebb elemezni. Ezekkel a területekkel az emberi agyat vizsgáljuk, amit
nem értünk teljesen. Azonban ezek a területek megérdemlik az alapos
vizsgálatot és megbecsülést. Létezik jó és rossz ezekben a területekben
és meg kell próbálni gondosan megkülönböztetni a jót a rossztól.
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A tudománynak több gondja van, az egyik, hogy a tudósok túlságosan
a tudomány sikerére fókuszálnak és vannak tudósok akik szivesen adják
tudtunkra, hogy a tudomány milyen sikeres. Ez főleg akkor van amikor a
tudósok azt állítják, hogy a tudomány mindenre választ tud adni. Habár ez
normális emberi viselkedés és meg kell próbálni megérteni, mégsem sza-
bad elfelejteni, hogy nem szabad a tudomány sikerét egyes területeken
általános fölénynek és kizárólagosnak tekinteni. A szociobiológiai csata
arra tanít minket, hogy egyes területeken a tudomány nem adhat elfogad-
ható hozzájárulásokat. A tudománynak meg kell tanulni tiszteletben tartani
azokat a területeket amelyek nem tartoznak a hatáskörébe. Példa a mi
szabad akaratunk. A tudomány ok és okozatra van alapozva. A szabad
akarat, amivel a többség egyetért, hogy létezik nem ok és okozat. Ha az
lenne nem lenne szabad. A szabad akarat egy példa arra a valóságra ami
a tudományon kívül van és a tudománynak tisztelnie kell.

Röviden a tudomány nem olyan rossz, mint ahogy egyes szociológusok
gondolják és nem is olyan jó, mint sok tudós hiszi. A tudomány sajnos haj-
lamos túlságosan kizárólagos és elitisztikus lenni. Túl gyakran a tudósok
úgy tekintik a tudományt, mint a meghódíthatatlan erődöt amely a nyílt tu-
datlanság fölé emelkedik.
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A tudomány jó oldala
Két kislány tragédiát élt meg, úgy, hogy nem tudnak védekezni a kóro-

kozók ellen, melyek mindenhol lesben állnak körülöttünk. Olyanok voltak,
mint a híres “buborék fiú”, aki 12 évig túlélte ezt a szerencsétlenséget egy
műanyag “buborékban”, amely védte őt a kórokozóktól. Sok gyermek, akik
szenvednek- e szörnyű betegségtől, nem élik meg az első születésnapju-
kat. Ezek a szerencsétlenek olyan hibás génnel rendelkeznek, amely meg-
akadályozza a fehérvérsejtek működését, amelyek a kórokozók ellen
harcolnak. Szerencsére e két lány számára a genetika technika csodái jöt-
tek a segítségükre. Egyes sejtjeiket eltávolították, genetikailag módosítot-
ták, hogy az igazi gént adják, és visszahelyezték a lányokba, ahol nőttek
és szükséges ellenállást biztosítottak. Még egy tudományos győzelem!
Ezek nem egyszerű eljárások és ennek a terápiának vannak saját problé-
mái. Néha a gén átvitelére használt vírus szövődményeket okozhat, de a
tudósok nem adják fel. Az új eljárások közé tartoznak a próbálkozások,
amelyek a vírusok módosítására irányuló kísérletek, a géneket továbbíta-
nak és a géneket helyreállítják olyan korrekciós rendszerek alkalmazásá-
val a sejtekben, amelyek már említésre kerültek.2

A géntechnológia alkalmazásával a tudósok megváltoztathatják egyes
organizmusok DNS-ét, hogy ezek a szervezetek tegyenek többet, ameny-
nyit mi akarunk. A genetikailag módosított mikrobák képesek előállítani
vakcinákat, hormonokat, mint amilyen az inzulin mely szabályozza a cukor
anyagcseréjét és interferont termelni, amely javítja a vírusfertőzésekkel
szembeni rezisztenciát. Képesek vagyunk nagyobb sertéseket és egereket
fejleszteni és olyan teheneket, amelyek több tejet termelnek. Sok növény
meg lett változtatva, beleértve egy új arany rizst, amely A-vitamin prekur-
zort termel. Gyümölcsöket állítottunk elő, amelyek hosszabb ideig frissek
maradnak és olyan pamutszárak, amelyek egy mikróbából kölcsönöznek
toxint és ellenállnak a támadó támadásának. Természetesen jelen van a
nagy félelem, hogy az új típusú organizmusok általános biológiai kataszt-
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Fejezet 8

Összeállitás

Az élet jelentése abból áll, hogy 
nincs értelme azt mondani, hogy 

az életnek nincs értelme.1

Nils Bor, fizikus
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rófát okozhatnak, vad fertőzésekkel vagy nem szabályozott reprodukciók-
kal, melyek nem ellenőrizhetőek. Ez egy nagy gondot jelent, amelyet nem
lehet könnyen elutasítani és bemutatja a tudomány potenciális erejét.

Amikor a történelem a 21. század nagyszerű eredményeit jegyzi, akkor
kétségtelenül magában foglalja az ember genetikai képletében talált több
mint három milliárd DNS-bázis feltérképezését. 30.000 gént találtak az
emberekben, valószínűleg még többet melyek különböző funkciókat tölte-
nek be. Például legalább nyolcan kapcsolódnak a biológiai óránkhoz,
amely szabályozza a hormonjainkat, a hőmérsékletet és az alvási szoká-
sainkat. Az emlősök klónozása újabb lenyűgöző eredmény; azonban csak
az organizmusok fizikai testét klónozzuk. Mostanra a tudomány keveset
tett a relytéjes elménk klónozásán.

A tudomány lenyűgöző eredményei egyáltalán nem korlátozódnak a
géntechnológiára. Majdnem mindenütt, ahol megfordulunk, a tudomány
sikerének bizonyítékát látjuk, amely az átfogó technológiai fejlődéssel
együtt azzal fenyeget, hogy jelentéktelenné tesz minket. Elég megemlíteni
egy számítógépet, egy Hubble teleszkópot vagy egy Mars rovert, hogy
megértsük, hogy a tudomány az egyik a legsikeresebb, ha nem a legsike-
resebb emberi törekvés. Nem kell több időt töltenünk erre. Sok területen
a tudomány rendkívül sikeres. 

Az utolsó két fejezetben példákat adtunk arra, hogy a tudomány a zárt
paradigmákat követi és nagyon kizárólagos lehet. Amikor megnézzük a
teljes képet, szem előtt kell tartanunk a tudomány jó aspektusait, mint ami-
lyen a sok lenyűgöző és hasznos felfedezései. A tudomány sikerei legen-
dásak és egyre nehezebb olyan valakit találni, aki nem hiszi, hogy a
tudomány egészében jó dolog. 

Hol van Isten? És miért van ilyen sok szenvedés?
Részt vettem a szekularisták nagy összejövetelén, amelyben a felszó-

laló megkérte azokat, akik imádkozni akartak Istenhez, hogy a 20 perces
beszéd során 20 centimétert nőjjön.3 Természetesen ez nem történt meg.
Hol volt Isten? Ez koncepció volt , az ateistákért forduljunk az imaért - for-
dítsa meg a számot, de senki sem válaszol! A világi tudósok gyakran két
kérdést tesznek fel Istenről: Hol van Ő? És hogyan tudna Isten, különösen
a Biblia jótékony Istene, ennyi szenvedést megengedni a természetben?
Ezek nagyon komoly kérdések, különösen az Isten kérdésével kapcsolat-
ban.

Habár van sok bizonyíték arra, melyek egy intelligens tervezőre mutat-
nak, a Teremtőre vagy Istenre, néha a beszélgetés során felmerül a kér-
dés, ki hozta létre a Teremtőt, és mit tett, mielőtt tervezni kezdett? Azt
mondják, hogy Szent Ágoston válaszolt erre az utolsó kérdésre. A teremtés
előtt Isten elkészítette a pokolt azok számára, akik ilyen kérdést tesznek
fel! Az a kérdés, hogy ki hozta létre a Teremtőt, érvénytelen, egyszerűen
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azért, mert ha valaki létrehozta a Teremtőt, akkor a Teremtő nem minden
valóság teremtője és valakinek a teremtő teremtőjét kellett megteremteni
stb. a végtelenségig. Ez a kérdés arra enged következtetni, hogy ha nem
tudjuk, ki teremtette az alkotót, vagy honnan jött Isten, az információink
eltévelyednek és lehet, hogy egyáltalán nincs alkotó. De erre könnyedén
válaszolhatunk azzal az ellenkérdéssel, hogy a világegyetem honnan jött?
A válasz erre a kérdésre az, hogy Isten örökkévaló és hogy nem logikus
kérdést felvetni az Ő teremtéséről. Bonyolult fogalmak, mint például az idő
és a tér közötti kapcsolat, amint azt Einstein relativitáselméletei illusztrál-
ják,4 a közös szokásos kérdések és az első kezdetektől való idő kérdései
értelmetlenek lehetnek.

A kérdés, hogy bármi miért létezik ahelyett, hogy semmi ne létezzen,
tényleg valós. A világi tudomány és a technológia nem adtak semmilyen
jó választ az első kezdet kérdésére, de mi mindannyian biztosak vagyunk
benne, hogy tényleg létezik valami. Tudatlanságunknak egészséges dó-
zisú alázatosságot kell teremteniük, ha figyelembe vesszük, hogy meny-
nyire elégtelen a tudásunk. Azok a kérdések, hogy hol van Isten vagy az
univerzum honnan származik, valóságosak, de egyáltalán nem ugyanazok
a kérdések, mint az, hogy létezik-e Isten vagy univerzum. Csak az, hogy
nem tudom, hol van Isten, vagy honnan a világegyetem nem jelenti azt,
hogy nem léteznek! Nagyon hajlandó vagyok elfogadni sok dolog létezé-
sét, bár nem tudom, hogyan jöttek létre. Ha egy nagy krokodil üldöz, ké-
szen állok elismerni, hogy létezik, mielőtt tudom, hogyan, miért vagy
honnan származik. Tehát a természetben láthatjuk a Teremtőről a bizonyí-
tékokat, bár nem tudhatjuk, hogyan, miért vagy honnan jött a Teremtő.

Nem tudjuk, hol van Isten. Ennek a komoly hiányosságnak ellenére
azok, akik hisznek abban, hogy Ő létezik, túlnyomó többségben vannak.
Bár különböző meghatározások vannak Istenről, a Gallup 1996-os felmé-
rése szerint az Egyesült Államokban a felnőtt emberek 96%-a Istenben
hisz5, és a vallás szinte univerzális jelenség a világ minden táján. Annak
vizsgálata során, hogy Isten létezik-e, észben kell tartanunk, hogy a bizo-
nyítékok hiánya nem azonos a hiányos bizonyítékokkal. Bár lehet, hogy
nem látjuk Istent, de rengeteg meggyőző bizonyíték van rá, hogy Ő valós.
Ha találok egy jól ápolt és karbantartott kertet a sűrű erdőben, gyomnövé-
nyek nélkül, tiszta magágyakat virágokkal és zöldségekkel, nem múszály,
hogy lássam a kertészt, de a bizonyítékok olyan meggyőzőek, hogy biztos
vagyok benne, hogy ő létezik. Hasonlóképpen, ha megvizsgálom az égett
ház maradványait és látom az égett gerendákat, leégett tetőket, elégett
és megolvasztott tárgyakat benne, biztos vagyok, hogy tűz volt, habár
egyáltalán nem látom. A bizonyítékok olyan meggyőzőek lehetnek, hogy
nagyon kicsi kétséget hagynak.

Jogosan kérdezhetjük, ha létezik Isten, miért nem teszi Magát látha-
tóvá? Nincs rengeteg információ erről, de vonzó javaslat az, hogy Isten a
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jó és a rossz közötti harc kapcsán elszigetelődik a választási szabadsá-
gunk védelme érdekében. Ebben a konfliktusban a választási szabadsá-
gunk, hogy válasszunk és Istenhez való vonzódásunk veszélybe kerül het-
ne, ha Ő túlsúlyban dominálna és így manipulálna döntéseinkel. Itt egy
durva analógia: ha egy apa éjjel és nappali a konyhában ül, hogy a gye-
rekek ne juthassanak egy doboz sütihez, akkor azoknak a gyerekeknek
kevés szabadságuk lesz, hogy választhatják a süti elfogyasztását. To-
vábbá ezeknek a gyerekeknek megtagadhatják a lehetőséget, hogy meg-
tanulják, hogy őszinték legyenek és gyakorolják a karakter erejét anélkül,
hogy ne vegyenek sütit a dobozból, mert ez a viselkedés nem helyes.
Nagy leckéket tanulhatunk az életből, ha önállóbbak vagyunk, mintha fo-
lyamatosan felügyelnénk. Az ilyen érvelés nem feltétlenül súlyos, ha tisztán
mechanikus nézete van a világra és nem hisznek semmiféle istenségben,
de mások számára ez az érvelés nagyon fontos lehet. Ha Istennek meg
kell adnia számunkra a szabadságot, hogy elfogadjuk vagy elutasítsuk Őt,
akkor Ő kimaradhat a jelenetből. Lehet, hogy vannak más okok is. A csa-
tában a katonák nem mindig értik a háborús tervet.

Aztán ott van a szenvedés kérdése. Hogyan tehette a mindenható jó
Isten, különösen olyan mint a Biblia írás szerint, olyan világot teremteni
ahol annyi fájdalom és szenvedés van? Sok tudós és mások úgy érzik,
hogy az erkölcsi gonoszság, a félelem, a fájdalom és a természeti kataszt-
rófák, mint például a földrengések, amelyek egyszerre több ezer embert
ölhetnek meg, vitatja az elképzelést a jó és intelligens Isten teremtőjéről.
Ezekhez a problémákhoz adhatjuk a cápákat is, amelyek az embereket
eszik, a rákos gyermekeket és a rettenetes parazitákat, mint például ami-
lyen a a galandféreg. Bár meggyőző bizonyítéka van az intelligens tervről,
mégis nem minden jó. Sokat írtak a szenvedés problémájáról Isten jó te-
remtőjének jelenlétében.6 Megemlítek néhány megoldást, de ezek csak
javaslatok:

(a) Bár jó lenne ha nem lenne fájdalom vagy félelem, de nélkülük az
életünk katasztrofális volna. A fájdalom és félelem hatása szükségesnek
tűnik ahhoz, hogy megakadályozzák a sérülést, például, hogy megsüsük
a kezünket amíg a tűz körül vagy magas hőmérsékletekkel dolgozunk.  

(b) Az erkölcsi gonoszsághoz, mint amilyen az igazságtalanság, nem
szabad hibáztatni Istent, amikor szabad akaratunk van és gonoszságot
okozhatunk. Nem szabad hibáztatnunk Istent a téves választásaink miatt,
semmivel nem többet mint a ház építőjét, ha a bérlői leégetik. Itt van a
szabadság alapvető kérdése, mint az Isten létezésének kérdésénél fent
említettekben. A választás valódi szabadsága megkívánja az erkölcsi go-
noszt. Az emberi lények helyett Isten nem csak embertelen lényeket hoz-
hatott volna létre, mint a majmok, az erkölcsi döntések szabadsága nélkül,
kizárva a jó vagy a rossz lehetőségét, de az ilyen lét provokatív és valóban
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unalmas. Szerencsére nekünk van erkölcsi döntésünk, de nekünk is
szembe kell néznünk a következményeikkel.

(c) Egyesek azt sugallják, hogy a szenvedés előnyös az erkölcsi jelleg
fejlődésében. Ez néha azzal magyarázható, hogy jobban emlékszünk a
szerzett erényekre, mint a veleszületettekére. Az általunk tapasztalt szen-
vedés segít abban, hogy jobban emlékezzünk a gonosz következménye-
ire.

(d) Javasolt, hogy a természeti katasztrófák gonoszsága azzal magya-
rázható, hogy Isten távol van attól, amit teremt, lehetővé téve a természet
számára, hogy haladjon a saját útján. Noha ez a következtetés valakinek
tetszene is, nem úgy tűnik, hogy ez egybeesne a közvetlen fajta Istennel,
ami várható a nagyon összetett teremtés figyelembe vétele miatt.

(e) A Teremtő Isten minden csodát meg tudna tenni a szenvedés meg-
akadályozásában. Azonban könnyen lehet, hogy ha Isten túlságosan ma-
nipulálja a természetet és túl sok csodákat művel, elveszítjük az ok és a
hatás fogalmát. A szerencsétlenségek arra szolgálhatnak, hogy emlékez-
tessenek minket, hogy van racionalitás, azaz ok és következmény az uni-
verzumban. Ha az univerzum alapvetően nem rendezett, akkor nehéz
lenne értelmesen logikailag gondolkodni.

(f) A fertőző betegségekkel, rákos megbetegedésekkel és még a raga-
dozók vadászatánál szembeni szenvedés kisebb biológiai eltérések, kü-
lönösen káros mutációk következménye lehet és nem Isten konkrét terve
vagy szándéka. Ez a szenvedés arra is emlékeztet bennünket, hogy egy
racionális univerzumban élünk, ahol az okok és a következmények nor-
málisak. 

Nincs válaszunk a szenvedés minden kérdésére, amelyet a természet-
ben látunk egy jótékony Isten összefüggésében. Sok mindent nem tudunk;
de néhány magyarázatot adtunk a fentiekben.

Néhány óvintézkedés a tudomány iránt
Létezik egy apokrif történet valamilyen biológusról, melyet megünne-

peltek azért mert megnevelte a bolhákat. Megparancsolta a bolháknak,
hogy ugorjanak és ők engedelmesen ugráltak. Egyik nap, annak érdeké-
ben, hogy barátainak megmutathassa, mennyire jól képzettek a bolhájai,
elkezdte egyik lábát leszakítani egyiknek, majd azt mondta neki, hogy
ugorjon. Minden alkalommal, a jól képzett, tovább ugrott, még akkor is, ha
csak egy lába volt. Végül leszakította az utolsó lábát is és mondta neki,
hogy ugorjon és természetesen semmi nem történt. Aztán a biológus azt
mondta barátainak, hogy az évek során megtanulta, hogy amikor a bol-
hának leszakítják mindegyik lábát, az megsiketül! Ez az egyik értelmezés.
Természetesen a másik értelmezés az, hogy a bolha nem ugrott, mert nem
voltak lábai. Ez szemlélteti a tények és értelmezések közötti különbséget.
Az tény, hogy a bolha nem ugrált, amikor láb nélkül maradt; ezek az ada-
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tok. Ez megsiketült, ez a magyarázat. A tudomány egyik nagy zavartsága
az, hogy gyakran nem tesz különbséget a tények és az értelmezések kö-
zött. Az értelmezés azonban egyszerűen egy vélemény lehet. Annak ér-
dekében, hogy megtudjuk, mi folyik tényleg, meg kell próbálnunk állan -
dóan különbséget tenni a kettő között.

A tudósok már régóta tudatában vannak ennek a problémának és mint
már említettük, használják a történelmi tudomány kifejezést azokon a tu-
dományterületeken, amelyek inkább szubjektív vagy értelmező oldalon
vannak. Ezek azok a területek, ahol a megerősítés nehezebb; ahol például
nem tud végezni folyamatos kísérleteket az eredmények ellenőrzésére.
Sok ilyen spekulatív tudományterület foglalkozik a múltbéli eseményekkel
és általában nehezebb tesztelni, és innen a “történelmi” név. Olyan terü-
letek, mint a kozmológia, az őslénytan, az evolúció, a teremtés és a fizikai
antropológia többnyire a történelmi oldalon vannak. Másrészről van olyan
kísérleti tudományunk, mint a fizika, a kémia és a biológia néhány aspek-
tusa, mint a géntechnika, ahol a tesztelés könnyen megismételhető a la-
boratóriumban. A történelem történetével foglalkozván különös figyelmet
kell fordítanunk arra, hogy ne tévesszük össze a tényeket az értelmezé-
sekkel.

Az a tény, hogy a tudományt uralják a paradigmák, nagymértékben kap-
csolódik az Isten kérdésének átfogó értékelésének becsléséhez. A para-
digmák magától érthetőnek tartják, hogy létezik egy szociológiai elem a
tudományban és megkérdőjelezi a tisztaságot, az objektivitást és a nyi-
tottságot, azon vonásokat, amelyeket egyes tudósok csatolni szeretnek a
tudományaikhoz. Azonban, amikor a független közösség véleménye he-
lyett a tudományos közösség egészben elmozdítja az erős hűségtől az
egyik paradigmát, a másikhoz hasonló erős lojalitással, mint a kontinens
mozgása esetében, nem nehéz elhinni, hogy a tudományos következte-
tésekben jelentős csoportszociológiai összetevő van.7 A paradigmákban
a változást úgy magyarázza mint haladást de ezt a tényt kérdésessé teszi
az a tény, hogy ez a lépés néha hátralépés, egy régi eldobott paradigma
felé. Ez volt az eset amit az előző példáknál adtunk: az élet spontán ke-
letkezése és geológiai katasztrófa.8 Habár azokban az esetekben új, újból
módosított paradigma különbözik a régi eldobottól, az alapelv ugyanaz
marad mint a régi, mint az új változatban; így a tudomány néha visszatér
az eldobott magyarázatokhoz. Ahogy gyűlnek az új tudományos informá-
ciók, kevés a gyanú, hogy a tudomány halad, egy általános értelemben
az igazság felé, de lehetséges sok mellékes kiruccanás, némelyek nagyon
hosszúk a hibás paradigmatikus utak mentén. 

Több évtizedes intenzív tanulmányozás a lét kérdéseiről és az összes
belefektetett tudományos erőfeszítés tiszteletben tartásával számomra
úgy tűnik, hogy az erőfeszítések amelyek be vannak fektetve, hogy az
evolúciót bemutatják, hogy az organizmusok önmagukat hozták létre és
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az egyszerűekből bonyolultak fejlődtek, félreérthetetlen tudományos prob-
lémákkal szembesül. Bár sokan elfogadják az evolúciót, nehéz megtalálni
a tényeket melyek támogatnák, míg az ellenkező tények nagyon jelentő-
sek.9 Továbbá, több tudós komoly kérdéseket vet fel az evolúcióról és
könyveket ír róla.10 Huston Smith, a Syracuse Egyetem filozófiai profesz-
szora (Syracuse University) kiemel néhány ilyen elképzelést, amikor azt
mondja: “Személyes megítélésünk, hogy egyetlen más tudományos elmé-
letben, a modern elmének nincs annyi bizalma olyan kevés arányos bizo-
nyíték alapján.“11 A bizonyítékok hiányában az evolúció a vezető. 

Kapunk némi benyomást a paradigma vonzó erejéiről, amikor látjuk,
hogy némely evolucionisták milyen magabiztosak az ilyen kis bizonyítékok
ellenére. Douglas Fatima a Michigan Egyetemről megírta a legelterjedtebb
oktatóanyagot az evolúcióról az Egyesült Államokban. Ebben a könyvben
azt mondja, hogy “az evolúciós biológusok ma nem igyekeznek bizonyítani
az evolúció valóságát. Ez egyszerűen többé nem kérdéses és nem is az,
több mint egy évszázada.“12

Amikor a tudomány ilyen magabiztos hozzáállást fejez ki, különösen az
ilyen jelentős ellentétes bizonyítékok előtt , ő iz igazság utánni keresésből
átment a dogmába. Az evolúció tünete a túlzottan magabiztos világi tudo-
mánynak.

Amint azt már említettük, a tudomány arra törekszik, hogy elszigetelje
magát. Thomas Huxley egyszer kijelentette, hogy senki nem lehet “az egy-
ház igazi fia és a tudomány hű katonája.”13 Ez a hozzáállás tükrözi a tudo-
mány tendenciáját, hogy kizárólagos legyen.14 A tudósok gyakran azt
állítják, hogy a tudomány és a vallás külön területek. Mi tudunk mindenféle
információs területet elkülöníteni, mint az irodalom, a közgazdaságtan és
a pszichológia, de ha tudatosan figyelmen kívül hagyták őket, ahogy a tu-
domány gyakran a vallással teszi, végül apróbb zavargást végezhet az
igazság megtalálásának széles útja mentén. A mi kutatásunk a megfelelő
igazság, a valóság vagy a végső igazság felé, ahogy azt egyesek nevezik,
minnél több információt kell tartalmaznia, különösen ha széleskörű kérdé-
seket tesznek fel , mint a mindenség eredetének kérdése. Minnél több le-
hetőséget vizsgálunk, annál valószínűbb, hogy megtaláljuk a helyes magy-
a rázatokat.

Sajnos a tendenció a kizárólagosság és az elszigeteltség felé a tudo-
mányban szokatlanul erős. Emiatt néha előfordul, hogy a tudomány ma-
gyarázatot nyújt mely a képességeinek a határárán túl van, olyan, mint az
élet megjelenése az atomokban lévő adatokból vagy a szociobiológia.15 A
legtöbb tudós teljesen tisztában van azzal, hogy a tudomány erőteljes és
nem valószínű, hogy a tudósok képesek lennének lemondani a tudomány
ezen erejéről. Mindez hozzájárul a felsőbbrendűség érzéséhez, amely a
tudománynak a kutatás egyéb területein való elutasítását kívánja, melyek
szintén a valóság részét képezik. Kiderült, hogy a tudomány túl sok sikere

200

naukaob_madjarski_amazon_Layout 1  12/23/2018  6:45 PM  Page 200



káros lett az igazságra. A tudósok fel vannak hatalmazva, hogy speciali-
zálódjanak a tudományban, de újdonságba eshetnek, ha nem ismerik fel,
hogy a specializáció egyik hiányossága az, hogy korlátozza a dolgok szé-
lesebb nézetét. Tud gondolkodni olyan kevésről kivéve a saját szűk kuta-
tási területéről.

Néhányan kérdik, hogy a tudomány őszinte-e, amikor önkényesen ki-
zárja Istent és ugyanakkor azt állítja, hogy ismeri az igazságot a világ kez-
detének kérdéséről. Bár néha szándékos megtévesztés történik a tudo má-
 nyban, amit nem szabadna teljesen figyelmen kívül hagynunk, nagyon rit-
kán fordul elő és valószínűleg nem fontos tényező az Isten konfliktusának
kérdésében. Nem kell nagyon messzire néznünk, hogy sok tisztességtelen
tetteket találjunk, a vallás vagy az Isten zászlója alatt elkövetve. A konflik-
tus fő problémája nem szándékos megtévesztés, hanem az amit önmeg-
tagadásnak neveznek, ahol a tudósok biztosak és őszintén úgy gondolják,
hogy igazuk van és a többieknek nincs. Isten kizárható, mert végül a leg-
több tudós semmit sem magyaráz meg Isten nélkül? Például úgy tűnik,
hogy az önbecsapás nyilvánvaló, ha a tudósok úgy vélik, hogy néhány
szervezet évszázadokkal ezelőtt élt és még mielőtt megtalálták őket a
fosszilis feljegyzésben16, mert úgy vélik, hogy más fajokból fejlődött ki és
tudják, hogy erre sok időre lenne szükség.

Bár a tudósok általában azt gondolják, hogy igazuk van, a történelem
azt tanítja nekünk, hogy a múltban a tudomány gyakran tévedett. Az ön-
becsapás nem csak a tudomány problémája, hanem mindennnek a prob-
lémája; de a tudomány sebezhető a szokatlan sikere miatt. Helytelen,
rossz következtetésekre juthat, gondolván, hogy igaza van. A tudósoknak
nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a tudományos adatokra és kevésbé kell
egyetérteniük más tudósokkal.

Szekularizmus a tudományban
Ma a tudomány általában azt állítja, hogy szigorúan szekuláris hozzá-

állása van és Isten ki van van zárva ebből a képből. A tudományos guruk,
mint például Stefen Guld, az intelligens tervező ötletét jellemzi mint “átve-
rés” és “történelmileg elhasználódottnak” nevezik.17 Több híres tudós
hangsúlyozza, hogy a természet nyilvánvaló megjelenése színlelt vagy el
kell kerülni. Julian Huxley, Tomas Haxley unokája szerint: “Az organizmu-
sokat úgy alakították ki, mintha célszerűen tervezték... ez a cél csak lát-
szólagos.”18 Az Oxfordi Egyetemen Richard Doxins a saját könyvében, A
vak órásmester (The Blind Watchmaker), azt állítja, hogy “a biológia olyan
bonyolult dolgok tanulmányozása, amelyek úgy tűnnek, hogy valamilyen
célt szolgálnak.”19 Ő aztán megpróbálja bebizonyítani a könyv többi részé-
ben, hogy ez nem igaz. A Nobel-díjas Francis Crick figyelmeztet arra, hogy
“a biológusoknak észben kell tartaniuk, hogy amit látnak, az nem tervezve
volt, hanem hamarabb alakult ki.”20 Nem nehéz megállapítani, hogy létezik
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szekuláris munkaprogram. További példákat adtunk az utolsó fejezet ele-
jén. Mindez arra utal, hogy a tudományban, amelyet ma gyakorolunk, zárt
szekuláris materialista filozófiával foglalkozunk és nem nyílt tudományos
kutatással a természet igazi magyarázataira, az adatokat követve akár
hová vezetnek. Az tény, hogy félmillió tudós a természetet Isten nélkül ér-
telmezi és csak egy maroknyi ember mint lehetőséget érti, hatalmas rész-
rehajlásra bátorít Isten ellen a tudományos irodalomban. Minden bizony -
ítékot Istenről szisztematikusan figyelmen kívül hagy. Istennek meg kellene
adni az Ő “napját a bíróságon” a tudományos arénában, ha a tudomány
igazán keresi az igazságot.

Bár egyfajta teremtés ötlete sokkal jobban felhívja a tudósok figyelmét,
mint korábban, gyakran nem szívesen fogadják és egyes tudományveze-
tők rágalmazzák ezt a koncepciót. Ez végső soron egy új tudományos kor-
szak, amelyben Isten nem létezik vagy irreleváns. Ez végső soron egy új
tudományos korszak, amelyben Isten nem létezik vagy irreleváns. Bár a
legtöbb tudós intelligens, udvarias és felelős, a szekuláris agresszió nem
halt meg. Egyes tudósok úgy tűnik sose fáradnak bele arra panaszkodván,
hogy az egyház zaklatta Galileót a nem ortodox hite miatt, de igaz hite
szerint, hogy a Föld a Nap körül forog. Galileo egyfajta ikonná vált, hogy
a tudománynak igaza volt az Egyháznak pedig nem és ez tükrözheti az
Istenben való hitet. Csak egy nagyon bátor tudós merne most beszélni
egy olyan fajta istenségről, amely a természetben aktív, bár a tudományos
adatok nagyon rámutatnak, hogy az szükséges, hogy megmagyarázhas-
sák a pontos beállításokat és összetettségeket melyekkel találkozunk.21 A
fejlett oktatási intézményekben a tudósok akik hisznek Istenben hallgatnak
erről. A munkatársaktól való nyomás és a kinevetéstől való félelem meg-
akadályozhatja azoknak a tudósoknak a 40%-át, akik hisznek Istenben,
aki válaszol imádságukra,22 hogy közzétegyenek Róla. A washingtoni
egyetem szociológusa, Rodney Stark rámutat, hogy “200 éve folyik a mar-
keting, hogy ha tudós akar lenni, akkor a vallástól mentesnek kell marad-
nia”.23 Ha egy tudós komplex szerves molekulát tervez, akkor az tudo  -
mány; és ha Isten ugyanezt teszi, akkor az nem tudomány!

Két évszázadnyi Isten kirekesztés a tudományból alattomos szekuláris
intelektuális mátrixot hagyott, amely átjárta az elméleteket, értelmezéseket
és még a szókincset is. Herbert Joki, a University of California Berkeley
campus molekuláris biológusa bírálja a tudomány magabiztos, de korlá-
tozott hozzáállását és nevetségessé teszi az “oxymoron” (ellentmondásos
kifejezések kombinációja) használatát, mint például a “kémiai evolúció,
prebiotikus leves... és önszerveződés” stb.24 amelyek az elme előítéleté-
ben jönnek létre az élet eredetéről. 

Ma a tudomány azt a kérdést teszi fel, hogy hogyan fejlődött az élet és
nem azt, hogy fejlődött-e. De ezzel átugorjuk Isten kulcskérdését. A tudo-
mányban az erős szekuláris komponens befolyásolja azokat a következ-
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tetéseket amelyekhez jutunk, hogy elfogultak legyenek. Kiderül, hogy a
tudomány, ahogyan azt ma gyakorolják, különös keveréke a természet és
a világi filozófia tanulmányozásának, amely kizárja Istent. Definicíó szerint
kizárhatja Istent, de ez nem működik elég jól, ha Isten létezik! 

Szomorú, hogy az Istennel szembeni cenzúra annyira hatalmas a mo-
dern tudományban. Amikor a vezető evolúciós biológusok, mint Richard
Dawkins, megírják „Az Isten téveszme” (God Delusion) című könyvet,25 az
üzenet egyértelmű. A szcientizmus, ahogyan nevezik a túlzott bizalmat a
tudományban, nagyon életben van. A tudósok, akik erősen hisznek Isten-
ben, néha nehéz dilemmával szembesülnek, mert meg kell őrizniük a sze-
kuláris hozzáállást és alapvetően úgy tenni, mintha ateisták lennének,
hogy elfogadják őket a tudományos közösségben és közzétehessenek a
tudományos folyóiratokban.26 A tudományterületek vizsgálata során me-
lyek beleértik az Isten kérdését, szellemi épségük megkérdőjelezhető, ami-
kor olyan helyzetben találják magukat, hogy kettős életet élnek. Továbbra
is marad a remény, hogy amint egyre több bizonyítékot fogadnak el Isten-
ről, ezek a tudósok képesek lesznek szabadon kifejezni hitüket és segíte-
nek megszabadítani a tudományt a szekuláris börtöntől, amit saját maga
hozott létre. 

Joggal kérdezhetjük, hogy a tudománynak jogában áll-e magát mint
szekuláris vállalkozást definiálni. Biztosan jogában áll, de ha azt teszi,
akkor csak a szekuláris dolgokkal kell foglalkoznia. Ez nagyon nehéz lehet,
mert a tudás sajnos gyakran nem szigorú szakaszokra tagolódik. Például
amikor a tudomány igyekszik mindenre válaszolni a szekuláris kontextus-
ban, véletlenül erős teológiai tételt mutat be, hogy Isten nem létezik, ami
vallási kérdések iránti elkötelezettség. A szellemi szétválasztás különálló
diszciplínákban, például a művészetben, a vallásban vagy a tudományban
nem működik, amikor azon gondolkodik, honnan származnak az összes
dolgok.

Ha a tudomány azt akarja, hogy valóban szekulárisnak határozzák
meg, ki kell kerülni minden olyan területet, ahol az isten kérdése beillesz-
kedik és tartózkodjon attól, hogy döntéseket hozzanak a teremtésről, ele-
gendő bizonyítékok nélkül. A tudománynak őszintén be kell jelentenie,
hogy ateista és zárva van olyan következtetés iránt, hogy Isten létezik.
Azonban már rámutattunk arra, hogy a Biológiai Tanárok Országos Szö-
vetsége nem volt hajlandó ilyen erős álláspontot elfogadni.27 Az evolucio-
nisták gyakran azt állítják, hogy a teremtés elmélete nem tudományos,
mert nincs tudományos módja a teremtés csodájának tanulmányozására,
de ez az érv akkor gyengül, amikor a másik oldalról, könyveket írnak, mint
a A tudósok találkoznak a teremtéssel (Scientists Confront Creation)28 és
a tudomány használatával megpróbálják felbecsülni a teremtést. Megkap-
hatják mindkettőt? Milyen tudományt alkalmaznak ma, az ő defíniciója
olyan, hogy ködös. 
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Más nézőpontból némelyek hajlamosak arra, hogy a tudósokat ateista
band-nak tekintsék. A valóság ennél bonyolultabb. Ma már minden fajta
tudós létezik és csak néhány közülük sarlatán vagy szándékosan ellen-
séges a valláshoz. Szem előtt kell tartani, hogy az ok egy része, amiért
sok tudós nem hisz Istenben, mert kísérleteik, hipotéziseik és elméletük
gyakran nem kapcsolódnak Isten kérdéseihez. A tudósok szeretnek azzal
foglalkozni, amit megfigyelhetnek a természetben. Ez az ő különlegessé-
gük és ezen a területen nekik a legkényelmesebb. Sok tudomány, mint
például a cement keményedése során bekövetkező kémiai változások ta-
nulmányozhatók anélkül, hogy bármilyen kérdéssel beavatkoznának Is-
tenről. A következetes természet törvényei sok tudományt engedélyeznek
anélkül, hogy közvetlenül utalnának Rá. Ez azonban nem jelenti azt, hogy
Isten nem létezik; egyszerűen azt jelenti, hogy Isten nem olyan egyszerű,
mint valami a mi tudományunkból. A kérdés, hogy Isten jön több figyelem
középpontjába, amikor bonyolultabb kérdéseket teszünk fel, mint például,
hogy a természet törvényei hogyan alakultak olyan integrált mintán, hogy
lehetővé tegyék a világegyetemünket vagy az élet létrejöttét.

Jelentős számú tudós Istent kapcsolja az evolúcióval. Ennél a szemlé-
letmódnál lehet fél-szekuláris tudományos hozzáállása és Istene aki meg-
oldja az evolúció legnehezebb problémáit, mint amlyen az élet eredete és
a kambriai robbanás. Különféle ötleteket javasoltak;29 azonban nem talál
olyan hasonló elképzeléseket, a szabványos tudományos folyóiratokban
és tankönyvekben sem. Az ilyen ötletek nem kompatíbilisek a mai világi
tudomány idealizmusával. Továbbá az evolúció legfontosabb problémái-
nak kontextusában, ha van olyan Istene, aki a természetben aktívan fog-
lalkozik ezekkel a problémákkal, akkor nincs szükség egy általános
evolúciós elméletre! Ha egyszer valóban megengedi Istennek hogy belép-
jen a jelenben, az egész horizont változik, és sok tudós ellenáll.

Más tudósok azt válasszák, hogy egyidejüleg két különböző világban
éljenek; specifikusan a valóság két filozófiai területén, egyikben amely ma-
gába foglalja Istent és a másikban amely őt kizárja. Lehet, hogy ez kényel-
mes, de nem a módja annak, hogy megtaláljuk az igazságot. Az igazság
nem mond ellent önmagának. Vagy létezik Isten, vagy nem létezik. 

Röviden, a tudomány jelenlegi szekuláris hozzáállása komoly előítéletet
hoz, és nem tükrözi sok tudós hiedelmét; azonban, az Istenre mutatást,
nem tartják tudományosnak. Ez a hozzáállás korlátozott nézet, amely ve-
szélyezteti a tudomány állításait az igazság keresésében. Például, ha lé-
tezik Isten, a tudomány soha nem találhatja meg őt, amíg kizárja a
magyarázó menüből. A kutatás ezen területén a tudomány már nem tiszteli
az akadémiai szabadságot és elveszítette hitelességét. A tudományban
hagyja, hogy a természeti adatok magukért beszéljenek, beleértve azt a
lehetőséget is, hogy létezik Isten. Véleményem szerint ez nyíltabb és jobb
tudományos megközelítés lenne. 
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8.1. táblázat. tudományos BizonyÍtÉK isten
lÉtezÉsÉRe

1. AnyAG. miért van az anyag szubatomi részecskékké szervezve, amelyek en-
gedelmeskednek a törvényekkel szemben, akik lehetővé teszik számukra, hogy több
mint 100 olyan elemet képezzenek, amelyek az univerzumnak anyagot biztosítanak,
valamint az atomoknak is, az élethez nélkülözhetetlen molekulákat és kémiai folyam-
atokat? Az anyag egyszerűen kaotikus lenne, törvény nélkül. A törvények intelligens
tervezést javasolnak. miért pontosan ezeknek a szubatomi részecskéknek a tömege
éppen annyira pontos, mint amennyi kell, hogy legyen, pontosan ezredrészre?
2.eRŐK. A fizika négy alapvető erejének nagyon pontos értéke és cselekvési területe
pontosan olyanok, amelyeknek lehetővé kell tenniük egy életképes univerzum
létezését. A gravitációs erőnek  az elektromágneses erő erősségéhez viszonyítva
rendkívűl pontosnak kell lennie, Hogy a nap folyamatosan megadja a földnek a
megfelelő mennyiségű hőt, melyre szükségünk van. Az ilyen pontosság nagyon úgy
néz ki, mint isten terve.
3.Élet. A legegyszerűbb élő szervezetek olyan összetettek és komplexek, hogy nem
tűnik lehetségesnek, hogy intelligens tervezés nélkül jöhessenek létre. ezek a kom-
plexitások közé tartoznak a dns-ek, a fehérjék, a riboszómák, a biokémiai útvonalak,
a genetikai kód és a képesség, hogy mind ez reprodukálódjon, beleértve a dns du-
plikációjára szolgáló korrekciós és közzétételi rendszert.
4.szeRVeK. minden szervezetben sok olyan rendszert találunk, amely összetévesz-
thetetlen összetettséggel rendelkezik. ezeknek kölcsönösen összefüggő részei vannak
melyek nem funkcionálhatnak amíg nincs jelen az összes nélkülözhetetlen rész.
Példák az autofókusz mechanizmusa és a szem autoexpozíciója, az emberi kom-
plexum agya stb. ezeknek a rendszereknek a haszontalan részei nem rendelkeznek
az evolúció túlélési értékével és ezért volt szükségük valamilyen, tervezésre.
5. idŐ. A föld korának és az univerzumnak a feltételezett igen nagy időszaka túlsá-
gosan kicsi ahhoz a hihetetlen eseményekhez, amelyet az evolúció feltételez. A
számítások azt mutatják, hogy a föld korához képest, több milliárd év túl rövid
ahhoz, hogy csak egy specifikus fehérjemolekulát hozzon létre. isten létezése szük-
ségesnek tűnik.
6.fosszÍliA. Az evolúciós periódus nagy részében gyakorlatilag nincs evolúció,
majd végül és ennek az evolúciós időnek kevesebb mint 2% alatt, a legtöbb fosszilis
állati vonal ott található meg amit Kambriumi robbanásnak nevezünk. továbbá, nem
találunk semmilyen jelentős elődöket ezeknél a vonalaknál, közvetlen előtte. És sok
más fő csoportok hirtelen jelennek meg, mintha létrehozták volna. Az evolucionisták
számos állítólagos közvetítőt javasolnak, de ha létezett az evolúció, akkor a fosszilis
feljegyzésnek tele kellene lennie mindenféle közvetítővel, aki megpróbál fejlődni.
7. elme. Az emberi elme olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket nagyon
nehéz elemezni a tudományban; mint ilyenek, olyan valóságot mutatnak, amely a
naturalisztikus szinten és a transzcendens istenen kívűl vannak. A választási szabad-
ságunk, ha ez az elme valóban szabad, ahogyan a többség egyetért ezzel, a tudomány
normális okozati-következtetési elve felett van. más faktorok bevonják a tudatunkat,
nevezetesen az érzést, hogy létezünk és megértésünket, hogy a valóságnak van
értelme. Van jó és rossz érzésünk és szeretünk és gondunk van mások felett. nem
fogja megtalálni az elmének ezen több funkcióját a közönséges anyagokban.
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Tudományos bizonyítékok Istenről
Számos tudományos tény utal erre, hogy valamiféle perceptív intellek-

tus mindezt meg tervezte, amit találunk. Vannak, akik úgy érzik, hogy a
tudomány történelmével foglalkozunk, de nem így van. A tények többsége,
például a fizika és a komplex biokémia ereje, rögeszmés, kísérleti és rep-
rodukálható tudományokká vállnak. Itt van ez a nagy előnyünk, hogy in-
kább a tényekel, mint a fikciókkal foglalkozzunk. Több ilyen bizonyítékokról
már beszéltünk30 és itt nem fogjuk megismételni őket, kivéve, hogy össze-
foglalunk néhány legfontosabb pontot. A 8.1. táblázatban foglaltuk össze.

(1) Miért szervezkedne az anyag olyan törvényekkel, amelyek lehetővé
teszik a szubatomi részecskék, például kvarkok, neutronok és protonok
kölcsönhatását olyan nagyon pontos paraméterekkel, amelyek legalább
100 elemtípus létrehozását segítik elő? Ezeknek a többoldalú elemeknek
képességük van kölcsönhatásba lépni egymással, az univerzumból anya-
got adnak, molekulákat és kémiai változásokat amelzek az élethez szük-
ségesek. Az anyagnak nem kell léteznie és minden bizonnyal nincs
szüksége ilyen összetett törvényekre, amelyek őt ellenőrzik, hogy létez-
hessen. Ő lehetne egy egyszerűen alakatlan tömeg, rendezetlen kaotikus
elemekből. Törvények és rendeletek amelyek láthatóak az atomok és azok
részeiben azt sugallják, hogy egy céltudatos univerzumra születettek. Pél-
dául a protonok tömegének egy ezredrész pontosnak kell lennie ahhoz,
hogy elemeink legyenek melyek az univerzumot formálják. 

(2) A cselekvés területe és a nagyon pontos értékei a fizika négy alap-
vető erejének állandói biztosan nem keletkeztek véletlenül, noha egyes
tudósok pontosan erre utalnak. E pontos jellemzők nélkül nem lenne uni-
verzumunk mely alkalmas az életre. Ha az elektromágneses erő vagy a
gravitáció egy kicsit is különbözne, akkor az a Nap számára katasztrofális
lenne.

A mi Napunk nagyon hosszú ideje hűen biztosítja a megfelelő mennyi-
ségű fényt és hőt. Nem csak megfelelő távolságra vagyunk tőle; ha a fizika
alapvető ereje kis mértékben változna, a Nap és az összes többi univer-
zum egy pillanat alatt összeomolhatna. Továbbá a karbon legfontosabb
elemének előnyben részesített pozíciója, az elemképződés rendszerében,
nagyon hasonlít egy céltudatos tervre, amely lehetővé teszi az életet.

(3) Az élet megjelenése olyan probléma, amely legjobban zavarja a
szerves evolúció támogatóit. A tudomány nem nyújthat olyan meggyőző
forgatókönyvet, amely szerint az élet önmagától kezdődhetett volna. Van-
nak spekulációk, de elhanyagolhatóak, amikor sok szükséges specifikus
molekulák léteznek és láthatóak, összetett DNS-információk megjelenése,
csodás riboszómák, komplex biokémiai utak, korrekciós rendszerek és ge-
netikus kód. A probléma még rosszabb, ha megnézi a sejt többi részét.
Még akkor is, ha van élete, képesnek kell lennie reprodukálódnia, hogy új
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hasonló szervezeteket hozzon létre. Hogyan történhetett ez önmagától?
Úgy látszik valamiféle nagyon intelligens tervnek kellett hatni. 

(4) Amikor előrehaladott organizmusokhoz érünk, a mechanisztikus ér-
telmezés előtt új problémák jelentkeznek. Csak egy emberi agynak 100
milliárd idegsejtje van, amely 400 ezer kilométernyi idegrostot kapcsol
össze, 100 milliárd kapcsolattal. Mint a számítógépes chipeknél, a meg-
felelő működéshez megfelelő kapcsolatokra van szüksége. Amikor a fejlett
szemet tanulmányozzuk, nem úgy tűnik, hogy nem fejlődött. A fejlett szem
számos összetett rendszerrel rendelkezik, mint például az integrált fény-
érzékeny biokémiai retina vagy az automatikus megvilágítás és az auto-
fókusz jellemzői, amelyek számos olyan komponensből állnak, amelyek
nem működnének és nem lenne túlélési értéke, míg nem rendelkeznek az
összes szükséges részekkel. A színes látás még egy példája az érthetetlen
bonyolultságnak, hiszen a színek megkülönböztetését a retinában nem
teszi lehetővé a színes látást, ha nincs agymechanizmus a különböző szí-
nek elemzéséhez. Létezniük kell és megfelelően kell működniük bizonyos
receptoroknak és analizátoroknak, hogy a rendszer túlélési értéket kap-
jon.

(5) Bár az idő fontos tényező a hihetetlen evolúciós események esé-
lyeinek növelésében, kiderül, hogy amikor kvantitatív módon értékelik
mennyiségi értékeléskor a Föld korának és az univerzumnak feltételezett
idők mennyisége teljesen hiányos. A számítások azt mutatják, hogy a Föld
összes óceánja esetében átlagosan 1023 év kell ahhoz, hogy egy már lé-
tező aminosavból származó fehérje molekulát állítson elő. Így a Föld öt-
milliárdos kora 10.000 milliárdszor rövidebb. Továbbá több száz különböző
fehérjemolekula szükséges és sok másolatuk, a legegyszerűbb életformá-
hoz melyet ismerünk; és ezekben a formákban a DNS sokkal összetet-
tebb, mint a fehérje. Aztán szüksége van zsírra (lipidek), szénhidrátokra
és így tovább.

(6) Az első 5/6-os evolúciós idő alatt úgy tűnik, hogy kevés evolúció
alakult ki. Ezután a fosszilis nyilvántartásokra való tekintettel kiderül, hogy
a legtöbb fosszilis állatok köre hirtelen megjelenik a kambriai robbanásban,
amely az evolúciós idő kevesebb mint 2% -ig tart. A legtöbb állati és növé-
nyi csoport szokásos hirtelen megjelenése nem azt sugallja, hogy az evo-
lúció valaha is megtörtént. Ha evolúció tényleg volt, akkor mindenfajta
fosszilis közvetítő folyamatos folytonosságát várnánk, amely különféle for-
mákkal próbál fejlődni, de az evolucionisták csak néhány közvetítőt java-
solnak, akik gyakran csak a szervezet egyes részeiben mutatnak külön -
bséget és ezért meglehetősen kétes jelentőséggel bírnak. Az ilyen nehéz-
ségek arra a következtetésre juttatnak, hogy van Teremtő.

(7) A tudatunk bizonyos aspektusai arra a valóságra utalnak, amely a
tudomány normális mechanisztikus korlátait meghaladja. A tudománynak
nagyon kevés sikerei voltak amíg velük foglalkozott, ami azt jelzi, hogy
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messze túlmutatnak a tudomány egyszerű ok-okozati rendszerén. Annak
érdekében, hogy megmagyarázhassuk ezeket a tényezőket, múszály fel-
tételezni, hogy a transzcendentális Isten létezik. Az egyik ilyen rejtély a tu-
datunk, az érzés, hogy létezünk. Úgy tűnik, hogy az anyag nem rendel -
kezik ezzel a tulajdonsággal. A második a választás ereje vagy a szabad
akarat. Ha az akarat tényleg szabad, amelyben a többség egyetért, az túl
van a tudomány normális ok-okozati viszonyán. Itt van a jó és a gonosz
érzésünk is, ami néha tükröződik az igazság és az igazságtalanság értel-
mében. Panaszkodunk a gyengék igazságtalanságára és bántalmazására,
ami éles ellentétben áll a evolúció koncepciójával és a legalkalmasabbak
fennmaradásával. Mint emberi lények, olyan ideáljaink vannak, amelyek
túl vannak ilyen kegyetlen viselkedésen. Másrészt az ilyen viselkedés és
az ilyen vágyak éppen olyanok lennének amilyennek fenn kell maradnia.
Honnan származnak az elménknek ezek a sok jellemzői? Úgy tűnik, hogy
van értelmesség és jóság az emberiségben, ami meghaladja azt amit a
tudomány az anyagokban talál és az evolúció ezt nem tudja megmagya-
rázni. 

Vagy létezik Isten, aki a természetet tervezte vagy nem létezik. Amikor
az itt bemutatott összes szilárd adatra tekintünk, az anyag erõsségének
pontosságától kezdve az élet összetettségei, az agyunkig és az elménkig,
el kell ismerni, hogy rengeteg olyan jelentõs bizonyíték van, amelyet na-
gyon nehéz megmagyarázni, ha nem hisz Istenben. A tudományos tények
magukban foglalják azt a koncepciót, hogy létezik egy Tervező. 

Tudják-e a tudósok figyelmen kívűl hagyni a tudo-
mányos bizonyítékokat Istenről?
A tudomány gyakran szolgál adatokkal, melyeket a tudósok nem fogad-

nak el. Már adva vannak Zemelvays és a csíra példái, mely szülési lázat
idéz elő; Mendela és az örökség elve; Wegener és ötletei, hogy a konti-
nensek rövidebbek; és Bretz katasztrofális értelmezései. Mindezek a pél-
dák illusztrálják, hogy a tudományos közösség téves következtetéseket
tarthat a bizonyítékok ellenére. A bőséges és meggyőző bizonyítékok azt
sugallják, hogy a tervező Isten létfontosságú; A paradoxon miatt a tudósok
nem teszik közzé.

Manapság a tudósok lényegében kizárják a tudományban Isten minden
figyelembevételét. Mint már említettük, ez egyáltalán nem így volt, amikor
a szellemi óriások, mint Kepler, Boyle, Pascal, Galileo, Line és Newton
megalapozták a modern tudomány alapjait. Ők derítették ki azokat az el-
veket és törvényeket, amelyeket Isten teremtett. A mai világi tudomány-
történet nem tükrözi a tudományos úttörők hiedelmeit, de sok mai tudósét
sem. Van parányi igazság a viccben, hogy sok tudós Istenben hisz, de
csak hétvégén, amikor templomba mennek! Ne feledjük, hogy a tudósok
40% -a hisz Istenben, aki válaszol az imájukra, 45% nem hiszi, és 15%
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nem biztos benne.31 Ma Isten nem modern a tudományban. Valószínűleg
a legjobb módja annak, hogy megmagyarázzuk a tudósok világi magatar-
tását mint attitűd vagy szociológiai jelenséget és több tudós is azt sugallta,
hogy néha az evolúció a vallás formáját ölti fel.32 Tény, hogy másfél áv-
századon keresztül kizárták Istent a tudományból és hogy a tudomány
nem tudott kielégítő választ adni a keletkezés fő kérdésére, mélyen ag-
gasztó.

Szeretjük azt gondolni, hogy új ötleteink a legjobbak és a múltnak nem
volt igaza és különlegesnek érezhetjük magunkat ha meg tudjuk mutatni,
hogy a múlt messze nem igaz. De néha a múltnak van igaza és a régi el-
utasított paradigmák újra elfogadhatók mint igaziak. Lakatos Imre, a múlt
század tudomány filozófusa nem látszik olyan biztosnak a jelen fölényében
a múlt felett, amikor megjegyzi: A 17. században némely kéziratok elsõ
változata önkritika - vagy a tanult barátok magánkritikája – kizárta az első
olvasáskor, a szemetes kosárba dobva. A közzététel korszakának robba-
násakor a legtöbb embernek nincs ideje olvasni a kéziratait és a szeme-
teskosarak funkcióját tudományos folyóiratok veszik át.“33 Nem szabad
egyszerűen követnünk a jelenlegi “gondolkodásmódot”, és nincs okunk
azt hinni, hogy amit ma igaznak tekintünk, a jövőben is olyannak lesz te-
kintve , új ötletekkel és információkkal. Ha a történelem bármelyen jelző,
akkor ötleteinken a jövőben sokan nevetni fognak.

Az emberi gondolkodás fő módja néha drámaian megváltoztak. Néhány
évszázadon keresztül az alkímia és a boszorkányokra való vadászás do-
minált-szerencsére ezek az évszázadok elmúltak. Az régi időkben az in-
tellektuális vezetők, mint Socrates, Platón és Arisztotelész nagyban
hangsúlyozták a gondolkodási folyamatot, az igazság elérésének módját,
az értelem fontosságát és az érzékek alárendeltségét. Aztán a Nyugati vi-
lágban a középkor ideje alatt a szellemi munkában létezett különböző sor
prioritás. Annak a kornak a gondolkodás formája, az ún. Skolasztika külö-
nös figyelmet fordított a logikára, a nyelvtanra, a retorikára, a hit és az ész
kapcsolatára, valamint a hatalom tiszteletére, különösen Arisztotelészére.
Mi most ismét különböző prioritásokkal rendelkezünk, amelyekben a tu-
dományos ötletek nagyon elfogadottak. Néhány szociológus kivételt tett;
azt hiszik, hogy a tudomány elsősorban szubjektív törekvés, melyet a tu-
dósok hierarchiája alakítja. Mégis a tudomány korában vagyunk és a mai
szellemi mátrixunk kedvez a tudománynak. Azt javasolnám, hogy ebben
az emberi elképzelések labirintusában, amelyek jönnek és mennek, még
mindig vannak olyan szilárd adatok, amelyek segítenek az igazság nyo-
mában maradni és úgy találom, hogy az Istenre mutató tudományos ada-
tok bőségesek és meggyőzőek. Szerencsére van néhány szilárd alát á -
mas ztási pontunk. 

A dolog nem csak az evolúció és valamiféle teremtés közötti küzdelem-
ben van; ez a vita csak egy mélyebb kérdés tünete, hogy csak a natura-
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lisztikus (mechanikus, materialista) tudomány adhat-e kielégítő pillantást
a világra? Ez felvet egy másik, nagyon nehéz kérdést, hogy a tudomány
rossz úton vezetett minket, kizárva Istent? Én szinte biztos vagyok benne,
hogy igen. A mai tudományos elmélet egy intellektuálisan rossz helyzetbe
került, amely nem engedi, hogy Isten jelen legyen a helyszínen, és sok
tudós ragaszkodik ahhoz, hogy ott is maradjon, annak ellenére, hogy meg-
győző bizonyítékok vannak. Ez felvet még egy nehéz kérdést, hogy miért
történt ez? A tudósok vagy más csoportok viselkedése ebben a kérdésben
túl bonyolult ahhoz, hogy bármilyen végleges választ adhasson, de szá-
mos javaslat jelentősnek tűnik. 

(a) Egyik ok, ami már említve lett, az, hogy a tudományos tanulmányo-
zás és magyarázat a természetről és hogy a tudós többet érez a saját te-
rületén a természettel foglalkozva mint ha Istenről gondolkodna. Ez jó
magyarázat, de csak egy kisebbségi ok lehet , amiért a tudomány eluta-
sítja Istent, mert a tudósok mindenféle spekulatív elgondolással rendel-
keznek.

Számos igazán vad eszme létezik a tudományban, amelyet messze-
menően meg kell szüntetni, még mielőtt azt gondolnák, hogy Istent kell
megszüntetni. Létezésük a jelenlegi tudományos elmélet súlyos elfogult-
ságára utal. Néhány spekulatív elképzelés példája, amelyel a tudomány
foglalkozik, már említésre került és magukba foglalják a: szingularitást, a
Nagy Robbanás elején, amikor a tudomány törvényeit nem alkalmazták;
több univerzumot, amelyekre nincs érvényes bizonyíték; érthetetlen ant-
ropikus kozmológiai elv; olyan atomok információi, amelyek óriást hozhat-
nak létre; vagy a szervezetek fejlődésének feltételezését jóval a fosszilis
nyilvántartásban való megtalálása előtt. Minden képzeletbeli ötletet komo-
lyan veszünk és a toleranciát a fantasztikus “csakúgy, mint a történetek-
hez” felé34 a tudományban néha szinte hihetetlen. Azonban, amikor Isten-
hez érkezünk, ma Ő nem megengedett a tudományos jelenetben. A tudó-
sok jobban érzik magukat a saját területükön a természetből való tények-
kel, de mivel túlságosan spekulálnak ezen adatokon túl, hajlandónak kell
lenniük megfontolni annak lehetőségét, hogy Isten létezik.

(b) A második javaslat a Polányi Mihály nagyra becsült 20. századi tu-
domány professzorától ered, aki a tudomány szekularizmusát a középkori
gondolkodás korlátainak túlreagálásához tulajdonítja. Az akkori gondolko-
dás nagyon korlátozott lehetett. A középkorban Istent tekinthették, szinte
minden okozójának. Egyes ötletek szerint, Ő teremtette az egereket, hogy
megtanítson minket arra, hogy eltegyük az ételt,a bogarakat, pedig azért,
hogy ne aludjunk túl sokat. Polanyi mondja:

“Itt én nehézséget látok, itt úgy tűnik, mélyen begyökerezett a nézetel-
térés a tudomány és a többi kúltúra között. Hiszem, hogy ez a nézeteltérés
elsődlegesen veleszületett a felszabaduló modern tudomány hatásával a
középkori gondolkodásra és csak később vált kórossá.
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A tudomány lázadt a hatóság ellen. Elvette a levonást (premisszas
alapú érvelés) első okból a tapasztalt általánosítók javára (érzékelés-ész-
lelés). Az ő végső célja a mechanisztikus univerzum elmélete volt.”35

A tudomány ingája túl messzire lendült és szigorú szekularizmusba
ment át. Ahogy az régebben bebizonyosodott,36 van javaslat a közeli trend
eltávolodásra a tiszta szekuláris tudománytól; de ezt csak az idő fogja
megmutatni, hogy ez valóban trend-e vagy csak a háttérzaj variációja,

(c) Sok tudós érzi, hogy azt megereszteni, hogy Istent ténynek elis-
merni, ugyan az, mint lemondani a racionalizmusról. A kiszámíthatatla,
Isten nem illik bele a tudomány ok-okozat fogalmába. Azonban ez az érv
sokat veszít jelentőségéből, egy széles körben elfogadott ,korábban em-
lített tézis keretében37, hogy a tudomány a nyugati világban a racionális
Istenek miatt fejlődött ki a zsidó-keresztény hagyományokból. Az irracio-
nalitás félelme indokolt, ha irracionalista Istent feltételezünk.

(d) Szociológiai probléma is van. Egyes tudósok érzik, hogy Isten elis-
merése, mint faktor, ösztönözné a vallási-politikai fundamentalista típus
társaság átvételét és érzik, hogy ez nagyon rossz hatással lenne a tudo-
mányra. Az állandó vita a tanulásról a létrehozásról együtt az evolúcióval
az USA nyílt iskoláiban, nem fog csak úgy megoldódni amíg ezek a szo-
ciológiai problémák fenn állnak.

(e) Még egy faktor - a divat a tudósok szellemi büszkesége a tudo-
mányra. A tudósoknak néha van okuk büszkének lenni a tudomány sike-
rére, de a tekintélyelvűség nagyon fertőző lehet a sikerben. Szeressük a
hatalmat; de diktátorok, menedzserek, szellemi vezetők és más kiemel-
kedő személyiségek nehezen tudnak diszkréten bánni saját hatalmukkal.
Lord Acton britt történész híres kijelentése:” A hatalom hajlamos törni, az
abszolút hatalom teljesen eltöri,”38 ami sűrűn igaz. Ez nem egy különleges
gond a tudósoknak: ez gond mindazoknak akik valamilyen jelentős mér-
tékben eredményt értek el. A tudományban, ha elismerik, hogy Isten te-
remtette a természetet, a tudósok úgy érezhetik, hogy elveszítik az
irányítast a szellemi szerkezetük és hatalmuk felett. Azonban , a tudomány
eredménye nem olyan nagy, hogy figyelmen kívül hagyhatja Istent, külö-
nösen amikor a tudomány olyan sok megválaszolatlan kérdést hagy.

Büszkeség és idegenkedés Isten felé, amit most sűrűn látunk a tudo-
mányban, éles vitában állnak az alázattal, elkötelezettséggel és tisztelettel
Isten iránt, amit a modern tudomány zseniális megalapítói éreztek. Lát-
hattuk ezt Newtonnál,39 szintén látszik Keplernél is, amikor egy ima kere-
tében írja: “ Ha elcsábulok alkotásaid merész csodálatos szépségétől vagy
ha megszerettem saját sikeremet az emberek között, amíg haladtam mun-
kámmal, amely a Te dicsősségedre volt előlátva, kedvesen és kegyesen
bocsáss meg: végre kiderült, hogy ezek az eredmények dicsőséghez és
a lélek megmentéséhez vezethetnek és soha ne legyen ennek akadálya.
Ámen.”40 Nem sok olyan tudós van aki azt állíthatja, hogy nagyobb Kep-
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lertől, vagy Newtontól. Ezek a szellemi óriások adnak példát arra, hogy a
tudomány és Isten tudnak hatékonyan együttműködni.

(f) Az olyan faktorok, mint a személyes egó és a szabadság, útját áll-
hatják Isten elismerésének, főleg olyan Istennek aki iránt felelőséget érez-
hetünk.Mint ahogy az előző fejezetben említve van, egyes vezető írók,
mint Gould és Huxley “maximális szabadságról” és “felszabadulásról be-
szélnek, ami bemutat egy értelmetlen világot, amiben nincs Isten.

(g) Még egy ok amiért a tudomány kizárja Istent az, hogy ez a modern
“tudományos szellem”, jelenlegi tudományos divat vagy paradigmája ko-
runknak. Ha tudós, akkor elvárják, hogy úgy is viselkedjen: de vannak ön-
jelölt őrei a tudománynak, akik nem fognak tétovázni, hogy figyelmez -
tessék, ha letér erről az útról. Attól függetlenül,hogy mit mondanak a ter-
mészeti tények, jobb, ha nem veszi figyelembe Isten létezését. A Kansas
Állam Egyetem biológusa Scott Tod mondja a Természet magazinban:
Még ha minden tényező rámutat is az Intelligens Tervezőre, egy ilyen fel-
tevés kizárt a tudományból, mert ez nem naturalisztikus.”41 Ez a fajta tu-
domány egy hozzáállás; ez egy szubjektív szekuláris filozófia; ez nem
engedi az embernek, hogy kövesse a tényeket a termeszetből, ahová ve-
zetik és ez rossz tudomány! Ilyen szoros álláspontja a tudománynak ki-
zárná Newtont és Keplert a tudományos keretből, mert ők egyes ter -
mészeti állításaikba bekapcsolták Istent,de azt állítani, hogy Kepler és
Newton nem voltak tudósok, Istenkáromlás lenne. Továbbá, ahogy az
mondva van az első fejezetben, több modern tudós komolyan vizsgálja
Isten létezését, aki aktív a természetben.

A mi társadalmi hajlamunk miatt, mint az, hogy elismertek legyünk, túl-
éljük és megmaradjunk a társadalomban, sok tudós igazodni tud a tudo-
mány világi formájához. Hogy milyen zárt dobozban vannak most a
tudósok valamelyest látszik Tony Rothman elméleti fizikus szavaiból: “
Mikor látjuk az univerzum dekoratív szépséget és a csodálatos egybee-
séseit a természetnek, nagy kisértésben vagyunk, hogy a tudományból a
vallásba ugorjunk. Biztos vagyok benne, hogy sok fizikus ezt szeretné.
Csak szeretném, ha ezt be is ismernék.”42 Habár sok tudós hisz Istenben,
figyelembe venni Istent a tudományban ma egyszerűen nem “menő”. A
vallás szellemét muszáj elkerülni. A komformizmus az uralkodó.

Minden fönti javaslat jelentős, de nekem úgy tűnik az utolsó három a
legjelentősebb. A tudomány kizárja Istent, főleg személyes és szociális
faktorok miatt ami hozzákötődik a tudósok viselkedésehez és nem a tu-
dományos tényzők miatt.

A modern tudomány két évszázados fejlődésese alatt, Isten beépült a
természeti rendszer magyarázatába. Most, annak a ténynek ellenére is,
hogy sok tényező Istenre mutat, Őt kizárják. Véleményem szerint a tudo-
mány nagy hibát követett el, másfél évszázaddal ezelőtt, amikor elvetette
Istent, mint magyarázati tényező a természetben és megpróbált mindent
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megmagyarázni naturalista (materialista, mechanisztikus) módon. Ha ezt
a tudomány nem tette volna, most nem szembesülne áthidalhatatlan prob-
lémakkal és valószínűtlenségekkel amelyek lassítják a mai értelmezéseket
(ábra 8.1). Van hely Isten számára a tudományban.

Szintézis
Van-e az életnek valami értelme? Vannak-e semmire való emberek?

Természeti véletlenek vagyunk? Britt világi filozófus Bertrand Russel leírta
a lehetségesebb lehetetlenséget: “De még céltalanabb, még értelmetle-
nebb, világ amit a tudomány bemutat a mi hiedelmünknek. Egy ilyen világ
közepén, akárhol is, a mi eszményeink mostantól otthont kell, hogy talál-
janak. Az, hogy az ember egy olyan ok terméke aminek nem volt elképze-
lése saját céljáról; hogy az ő származása, növekedése, reményei és
félelmei, az ő szerelme és hite, csak eredménye a véletlenszerűen elhe-
lyezkedő atomoknak; hogy semmilyen parázs, semmilyen hősiesség, sem-
milyen gondolkodás és érzés intenzitása nem képes megőrizni az egyéni
életet a sír után; hogy az évszázadok összes törekvése, minden elkötele-
zettség, minden ihlet, minden fénye az emberi zsenialitásnak eltűnésre
van ítélve a hatalmas naprendszer halálával és az emberi eredményesség
összes temploma menthetetlenül be lesz temetve az összeomlott univer-
zum törmelékével - mind ez ha nem teljesen vitathatatlan, mégis majdnem
olyan biztos, hogy semmilyen filozófia amely igyekszik elvetni őket nem
remélheti, hogy túléli. Csak ezen igazságok állványain, csak kemény ala-
pon tartós reménytelenségben, lehet mostantól biztonságosan építeni a
léleknek házat.”43

Meglehetősen borúsan hangzik! Szerencsére, tudományos adatok, me-
lyek rámutatnak Istenre (ábra 8.1) lassítják Russel “Kétségbeesésének
szilárd alapját”; ez mellett nehéz bebizonyítani, hogy az élet értelmetlen
és hogy nincs értelme annak amit csinálunk. A múlt század ünnepelt camb-
ridgei és harvardi filozófusa North Whitehead lelassítja a céltalanságot
amikor viccesen mondja: “Tudósok akiknek az életcéljuk hogy bebizonyít-
sák a céltalanságot, érdekes témák a tanulmányozásra.”44 létezik valóság
a tudományon kívül. Houston Smith ezt érthetően kiemeli, mikor ezt
mondja: A módszernek az észlelésében, ahogy a dolgok léteznek, nincs
jobb kiindulópontja, mint a tudomány. Ugyanúgy nincs rosszabb végpont
sem.”45

A világi nézet a modern tudományban külünösen idegen az élet egyes
legmélyebb kérdéseiben, mint a létezésünk oka, a mi tudatunk, morális
értékek, a mi akaratunk, hogy jók vagy rosszak legyünk és a szeretetünk
és mások iránti törődésünk. Ehhez hozzáadhatunk, más rejtélyeket is, mint
a kíváncsiság, kreativitás és a mi értelmezési képességünk. Ezek olyan
képességek amelyek a tudomány számára nem egyszerűen megtalálha-
tók és igyekszik figyelmen kívül hagyni, de mi mind megértjük, hogy ez
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mind a valóság része és része annak ami értelmet ad az életnek. Ahogy
azt Hjubert Joki illusztrálja az ember nem csak rejtély: “Ha az élet csak
anyagias, akkor Hitler, Sztálin és Mao Ce Tung bűntettei nem vonnak ma-
gukkal következményeket. Ha az emberek csak anyagok, nem rosszabb
felégetni egy tonna embert, egy tonna széntől.“46 Francis Collins az Emberi
Genom Kutatási Nemzeti Intézet (National Human Genome Research Ins-
titute) igazgatója, aki jelentősen össze van kötve az újabb emberi genetikai
forma feltérképezésével ((DNS-ünk képlete három milliárd bázissal) hiszi
azt, hogy “felsőbb erőnek is szerepe van abban, hogy kik vagyunk és kik
leszünk.” Arra kíváncsi képes-e a genetika és a molekuláris biológia való-
ban megmagyarázni a veleszületett tudást a jóról és rosszról, együttesen
minden emberi kulturában, minden korszakban... és a szeretet önzetlen
formáját, amit a görögök agapenak hívtak?”47

Ha a természetes tudomány valós modelleket kínált volna az anyag ,
az életünk és értelmünk létrejöttéhez, akkor komolyan meg lehetett volna
vizsgálni, hogy Isten nem létezik. Azonban az, hogy a tudomány hallgat
ezeken a fontos területeken, felülmúlhatatlan szervezés szükségét jelenti.
Mivel úgy tűnik egy terv részei vagyunk, jó okunk van rá azt hinni, hogy
életünk nem értelmetlen és céltalan és ha meghalunk nincs minden befe-
jezve. Tudományos adatok, melyek rámutatnak Istenre, egyértelműek ho -
gy van fény az élet alagútja végén.

Én nem tudom elhinni, hogy mi egyszerűen véletlen vagyunk itt, és nem
tudom elhinni, hogy Isten hiába teremtett volna minket. Azonban mi sza-
badon választhatunk, hogy akarjuk-e hinni hogy életünknek van értelme
vagy nincs, van-e értelem az emberi létezésben vagy nincs vagy létezik-
e Isten vagy nem. Sajnálatos, hogy mind azon tényezők mellett amik Istent
bizonyítják, sok tudós úgy gondolja, hogy az életnek nincs értelme. Ők
úton vannak az felé, hogy elszalasztják minden gazdagságot, jelentőséget,
elégedettséget és reményt amelyet kapunk az élettől a legmagasabb esz-
mék felé orientálva; a jóság eszméi és mások iránti törődes.48 Ezek olyan
eszmék amiket sehol nem találhatunk meg a kegyetlen evolúciós verseny
és a legalkalmasabbak megmaradásában, sem a természet egyszerű me-
hanisztikus értelmezésében.

Amíg a természetet vizsgálom, úgy tűnik, muszáj létezni Istennek aki
teremtett egy nagyon precíz és nagyon komplex rendszert amelyben léte-
zünk.Ebbe tartozik a mi komplex agyunk és a szellemi képesség, hogy
gondolkodjon és megértse tudatunkat és lelkiismeretünket. Nagyon külö-
nös lenne ha Isten ilyen értelmes lényeket teremtett volna és nem hagyott
volna valamilyen kommunikációs módot velük, így én ezt a kommunikációt
keresem. Nekem a Biblia tűnik a legjobb jelöltnek erre, nem csak a saját
értelmességem és nyitottságom miatt, hanem azért is mert a racionális
ok-okozati Isten aki benne van, megeggyezik a racionális ok-okozattal amit
a tudomány talált az univerzumban. Ez a következtetés jól megegyezik a
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széles körben elfogadott tézisekkel amikről beszéltünk,49 ha a modern tu-
domány a nyugati világban fejlődött volna ki, a hagyományos logika miatt,
a zsidó- keresztény hagyomány attól az Istentől ami a Bibliában le van
írva. Lehet keresni más vallások szerint, mint a hinduizmus, budhizmus,
kunfucianizmus vagy szinuszizmus és találni miszticizmust, több Istent,
néha Isteneket egymás közti konfliktusban, de nem egy egységes Bibliai
Istent. Ez az Isten egyezik a racionalizmussal melyet az univerzumban ta-
lálhatunk és a tudományban, a tudomány törvényeiben melyek működnek
mindenhol körülöttünk.

Lehet kifogásolni, hogy továbbra is el kell ismerni az “irracionális cso-
dákat”, a természetben aktív idegen Istentől, hogy megmagyarázzuk a rej-
télyt, mint amilyen az élet létrejötte. Ez lehet nem így van. Nem tudjuk,
hogy működik Isten. Az ami elsőre irracionálisnak tűnhet, lehet nem úgy
van, ha jobban megértjük. Továbbá ezek a “csodák” úgy tűnik elég ritkák,
hogy néhány, ha mégis megtörténik, ne döntse le a számunkra egyértelmű
racionális valóságot.

Szükség van-e hitre, hogy higgyünk Istenben? Igen. De az összes té-
nyező fényében amik rámutatnak a tervezőre, sokkal kevesebb hitre van
szükség arra, hogy higgyünk Istenben mint arra hogy higgyük azt, hogy
minden precizitás, komlexitás és jelentés amit a természetben találunk
egyszerre véletlenül lettek. Tovább, kell, hogy legyen valami értelme a
ténynek, hogy a Biblia, ami több millió példányban lett kinyomtatva és meg-
osztva sokkal többször, mint bármelyik másik könyv, a legelfogadottab em-
beri kézikönyv az életre. Mivel tucatnyi szerző írta három kontinensen
1500 év alatt, a belső következetessége hatalmas. Számomra a tudomány
és a Biblia kombinálása továbbra is a legjobb válaszokat adja a mély kér-
deseimre.

Mindig lehet azt állítani, hogy egy sor kedvező körülmény történt és tel-
jesen véletlen vagyunk itt. Azonban, figyelembe véve a sok végső lehe-
tetlenséget, ami az ilyen gondolkodást eredményezi, ez nem tűnik értel -
mes gondolatnak. A legfelsőbb tudat nélkülözhetetlennek tűnik. Túl sok
probléma marad ha Istent kizárjuk. A természet azt sugallja, van Isteni terv
és cél és van jelentősége a létezésünknek. Ma a tudomány az ő korlátozott
hozzállásával nem vizsgálja ezt a nézetet;de, hogy egészséges világ né-
zetet alkossunk, muszáj hajlani, felmérni a lehetőségeket és nem kizárni
azokat. A tudománynak vissza kell térnie saját nyitottságához, ami volt
neki amikor a modern tudomány úttörői megengedték, hogy Istent elfo-
gadják mint magyarázatot.

Záró megjegyzések
A modern tudomány első két évszázadnyi ideje alatt, Isten indukált volt

minden lehetséges természeti magyarázkodásban. Most a tudósok ma-
gyarázata megváltozott és ők kizárják Őt. Azonban, sok nemrégi tudomá-
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nyos felfedezések rámutatnak a precizitás és a komplexitás fokozatára,
melyet bukválisan lehetetlen megmagyarázni a véletlen természeti válto-
zások alapján. Különösen jelentősek a finom fizikai erők, melyeknek igazi
konstansuk van, hogy az univerzum az életre legyen beállítva és számos
és végső integrált komplex biológiai rendszerekkel. Más faktorok is úgy
látszik megkövetelik az összetett formulációt amely távol van attól, hogy a
természetes jelenségekkel lehet megmagyarázni (8.1 táblázat). Mindezek
a felfedezések rámutatnak valamilyen fajta komplex tervezésre az intelli-
gens Tervező, lény felől, akit Istennek tekintenénk.

A tudomány felfedezte Istent. A tudományos bizonyítékok rámutatnak
arra, hogy Isten nélkülözhetetlen. Reméljük, hogy minnél több tudós meg-
engedi majd, hogy Isten visszatérjen a tudományos értelmezésekbe.
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stranger fears. London, New York: Methuen and Co. Ltd.; (b) Ruse M. 2003. Is
evolution a secular religion? Science 299:1523-1524.

33 Idézve 1987. Palaios 2:445. Lakatos hiszi, hogy a tudomány idővel gen-
erálisan halad.

34 Ebből a könyvből származik Rudyard Kipling Csak olyan történetek (Just so
storyes), gyerekeknek íródtak. Itt például leírták, hogy az elefántnál más törzs
fejlődött, azért mert a krokodil az orránál fogva sokáig húzta. Lásd: Kipling R.
1907. Just so stories. Garden City, NY: Doubleday, Doran & Company, Inc.

35 Michael Polanyi. 1969. Knowing and being: Essays by Michael Polanyi.
Green M, editor. Chicago: The University of Chicago Press, p 41.

36 Lásd az 1. Fejezetet.
37 Lásd az 1. Fejezetet.
38 Lord Acton (John Emerich Edward Dahlberg, 1st Baron Acton). 1887. Ahogy

idézve van a Partington, A , editor. 1992. The Oxford Dictionary of quotations, 4th
edition. Oxford, New York: Oxford University Press, p 1.

39 Lásd az 1. Fejezetet.
40 Ahogy idézve van a: Gingerich O. 2004. Dare a scientist believe in design?

Bulletin of the Boston Theological Institute No. 3.2:4-5.
41 Todd SC. 1999. A view from Kansas on that evolution debate. Nature

401:423.
42 Rothman T. 1987. A ‘What you see is what you beget theory. Discover

8(5):90-99.
43 Russell B. 1929. Mysticism and logic. New York: W.W. Norton & Company,

Inc., p 47-48.
44 Ahogy idézve van a: du Noüy L. 1947. Human destiny. New York, London:

Longmans, Green and Co., Inc., p 43.
45 Smith H. 1976. Forgotten truth: The primordial tradition. New York, Hager-

stown, MD: Harper Colophon Books, p 1.
46 Yockey HP. 1986. Materialist origin of life scenarios and creationism. Cre-

ation/Evolution XVII:43-45.
47 Collins FS, Weiss L, Hudson K. 2001. Heredity and humanity: Have no fear.

Genes aren’t everything. The New Republic 224(26):27-29. Italics from author’s
original version.

48 Itt a gondokról beszélünk, melyek messze vannak a korlátozott gondoktól,
a saját legközelebbi rokonoknak, melyet a rokoni kiválasztás szociobiológiai kon-
cept ajál.

49 Lásd az 1. Fejezetet. 216 217 theory. Discover 8(5):90-99.
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Szakmai kifejezések szótára

A legalkalmasabbak túlélése: a koncepció, hogy a verseny miatt
olyan szervezetek, amelyek kiválóak vagy legjobban alkalmazkodnak a
környezetükhöz, túlélik az alsóbbrendűket. Lásd: Természetes kiválasz-
tás.

A tudatosság: A személyes tudatosság, hogy létezünk.
Az akarat ereje: Ellenőrző viselkedés szándékos cél vagy racionális

gondolkodás alapján. Ő ellentétes impulzív viselkedés vagy viselkedés
mely genetikai vagy más szerek által, személyes ellenőrzésen kívűl.

A szervezetek osztályozása: A biológusok gyakran a következő hie-
rarchikus rendszert használják a szervezetek osztályozására. Minden első
alatti kategória abba a kategóriába tarozik amely felette van.

Birodalom
Kör (állatok) vagy szakasz (növények)

Osztály
Sor

Család
Rokon

Faj
Agnostic: Az aki úgy hiszi, hogy a válaszok a végső kérdésekre, mint

például az Isten létezése, a univerzum eredete, stb. nem tudottak.
Aminosav: Egyszerű szerves molekula aminocsoporttal mely nitrogént

hordoz. Az aminosavak kombinálódnak és fehérjéket adnak. Az élő orgaz-
musok 20 különböző típusú aminosavval rendelkeznek.

Antropikus kozmológiai elv: Az a koncepció, hogy az intelligens élet
csak ott találhatók meg, ahol a feltételek lehetővé teszik. Ennek a koncep-
ciónak számos változata létezik.

Anyagi szemlélet: filozófiai nézet, hogy a valóságban csak anyag lé-
tezik. Nagyon hasonlít a mechanisztikus álláspontra és a naturalista né-
zőpontra.

Ateista: Az, aki azt hiszi, hogy Isten nem létezik.
Bázis (DNS, RNS): és nukleotid bázisnak is nevezett. Gyűrűs molekula

mely nitrogént tartalmaz és a nukleotid fő részeként szolgál. Ezek a bázi-
sok genetikai kódegységek. Öt különböző bázis mely a DNS-en és RNS-
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en található, ezek: adenin, guanin, citozin, uracil (csak RNS-ben) és timin.
Lásd: Nukleotid.

Biokémiai utvonalak: Szekvenciális fázisok sorozata a biokémiai fo-
lyamatban, amelyben az enzimek fokozatosan megváltoztatják a moleku-
lát, előállítva a kívánt végterméket.

Csésze (szem): A fényre érzékeny sejt (fotoreceptor), gerincesek reti-
nájában, amely érzékeny a különböző színű fényekre. A csészék biztosít-
ják a színeket és az éles látást a tiszta fénynél.

Deizmus: Hiedelem egy olyan Istenben, amely arc nélküli lehet és
amely jelenleg nem aktív a természetben.

Deista: Az aki hisz a deizmusban. Lásd a Deizmust fennt.
Diskordancia: Jelentős üresség az üledékes földtani rétegekben, ahol

a réteg fölött és alatt elhelyezkedő üregek párhuzamosak egymással és
általában vagy nincs erózió az alsó rétegben vagy nagyon kicsi.

DNS: Általános rövidítése a dezoxiribonukleinsavnak, amely nagyon
hosszú, lánchoz hasonló molekulák amelyek kódolják a szervezetek ge-
netikai információit. A DNS molekulák több millió egymáshoz kapcsolódó
nukleotidokkal rendelkezhetnek. Lásd a nukleotidokat. 

Egymással összefüggő részek: Olyan összetett rendszerek részei,
amilyenek az atomok vagy a szemekben, ahol a részek egymástól függ-
nek, hogy megfelelően működjenek; hasonlítsd össze a Páratlan össze-
tettséggel.

Elektron: Egy kis szubatomi részecske, amely az atom magján kívül
helyezkedik el és negatív elektromos töltést hordoz. 

Ellenlemez (paleontológia): A szikla lemeze amely érintkezésbe került
egy másik fosszíliát tartalmazó lemezzel és amely a fosszílis képét tük-
rözi.

Elitizmus: Tudatosság vagy saját felsőbbrendűség érzése egy na-
gyobb csoporthoz képest.

Enzim: Az élő szervezetekben lévő fehérje molekulák, amelyek előse-
gítik a többi molekula változását, anélkül, hogy megváltoztatnák vagy meg-
semmisítenék magukat.

Eugenetika: A tudomány mely fejleszti az emberi fajt vagy állatfajtákat,
ellenőrízve vagy eliminálva az egyén reprodukcióját melyeknek nem kívá-
natos karakterisztikájuk van.

Evolúció: fokozatos fejlődés az egyszerűtől a bonyolúltig. A kifejezést
általában arra használják, hogy feltárja az evolúciós fejlődést az egyszerű
szervezetektől a legfejlettebbek felé; hasonlítsd össze a makroevolúciót
és a mikroevolúciót. Ezt a kifejezést az élet kezdetére is használják, lásd
a kémiai evolúciót és a világegyetem fokozatos fejlődését stb. Általában a
kifejezés azt jelenti, hogy Isten nem vesz részt, de lásd a teista evolúciót.
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Fanerozoik: A Kambrium feletti geológiai oszlop része. A Prekambri-
ummal ellentétben a Farenozoik rengeteg különböző szervezetből szár-
mazó fosszíliákkal rendelkezik. 

Fajta (osztályozás): Lásd a szervezetek osztályozása alatt.
Fehérjék: Nagy, néha több száz aminosavból álló szerves molekulák.

Az élő szervezetekben több ezer különböző fajta fehérje van.
Fotoreceptor: Sejt része, sejt vagy szerv amely érzékeli a fényt. A ge-

rincesek szemének esetében, a pálcikák és a dugócskák azok a részek
melyek érzékelik a fényt.

Gén: Alap öröklődési egység mely ellenőrzi a meghatározott jellemzőt.
Szintén, a nukleotidbázisok mentén melyet a fehérje kódol vagy az infor-
máció átiratát. 

Genetikai kód: a DNS három nukleotid bázisának 64 kombinációja ,
melyek a DNS-en találhatók meg(hasonlítsd össze kodon), melyek meg-
határozzák, hogy az élő szervezetek 20 aminosavának melyik helye ke-
rüljön a fehérjemolekula specifikus pozíciójára.

Geológiai oszlop: függőleges vagy időrendi kőzet rétegsorai, amelye-
ket általában oszlopként ábrázolnak, ahol a legalacsonyabb és legöregebb
rétegek alulról a legfiatalabbra kerülnek. Ez az oszlop egy helyi területet
vagy egy általános függőleges sort képviselhet a föld minden rétegét ille-
tően.

Gerinctelenek: olyan állatok, amelyeknek nincs gerincük (gerincosz-
lop). Példák erre: szivacsok, férgek, tengeri csillagok, medúzák, csigák és
tintahal.

Gerincesek: Állatok gerincoszloppal. Ezek közé tartoznak a halak, a
kétéltűek, a hüllők, a madarak és az emlősök.

Hordozható RNS: Az RNS rövid lánca, amely az aminosav fajlagos tí-
púsát a megfelelő helyen térképezi fel, miközben a fehérjék riboszómákba
épűlnek.

Igazság: Az ami tényleg igaz, valóság, hibától való mentesség. Néha
ezt a kifejezést használják az abszolút igazság leírására, szemben azzal,
amit személyesen hittek vagy személyesen elfogadtak igazságként, de
lehet, hogy téves. Ebben a könyvben, hacsak nincs másképp jelezve, az
igazság kifejezését használjuk a végső valóság szempontjából.

Izomer: Egy a kettő vagy a több molekula közül, amelyeknek azonos
fajta és számú atomja van, de az atomok térbeli elrendezése más.

Inteligens tervezés: Koncepció, hogy a világegyetem szubjektíven fel-
ismerhető formát mutat.

Isten: A leghatalmasabb lény aki az univerzum Teremtője és Fenntar-
tója is. Vannak sok más értelmezések Istenről. Néhányan elképzelik Őt
mint aki képviseli a természet törvényeit vagy magát a természetet. Mások
több, különböző fajta Istenre gondolnak. 
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Isten kérdése: Ebben a könyvben ez kifejezetten arra a kérdésre utal,
hogy létezik-e Isten, vagy sem.

Kambrium: Az evolúciós geológiai oszlop fanerozoikumi időszakának
legalacsonyabb periódusa. Ez a legalacsonyabb egység a fosszíliák so-
kaságával.

Kambriai robbanás: Az a kifejezés, amelyet annak leírására használ-
tak, hogy míg a geológiai rétegeken haladnak felfelé, a legtöbb fosszílis
állati kör hirtelen teljesen kialakul a kambriumban. A kifejezés arra utal,
hogy amit az evolucionisták “robbanó” fenomennek tartanak a gyors evo-
lúciós jelenségben. 

Katasztrofizmus: Az a elmélet, hogy a természetünk jelenlegi tapasz-
talatain túlmutató jelenségek (nagy katasztrófák) nagymértékben megvál-
toztatták a Föld kérgét erőteljes, hirtelen, de rövid életű eseményekkel,
többé-kevésbé világszerte.

Kladisztika: Egy kiválasztott organizmus csoport osztályozása a ha-
sonlóságok szerint, különösen az egyediség szerint. A kladogramot gyak-
ran úgy szemlélik, hogy reprezentálja az állítólag bekövetkezett evolúciós
változásokat.

Kladogram: Elágazó diagram, amely bemutatja a csoporton belüli ha-
sonlóságokat és különbségeket.

Kémiai evolúció: olyan kémiai változások, amelyekről az evolucionis-
ták feltételezik, hogy az eredeti Földön fordultak elő és az élet első formáját
hozták létre.

Kromoszóma: A sejtosztódás során kialakult DNS tömör kompakt for-
mája.

Kodon: A genetikai kód alapegysége. Minden kodon három nukleotid
bázisból áll, és egyfajta aminosavat kódol.

Kör (osztályozás): Lásd az Organizmusok osztályozása alatt.
Komplexitás: olyan részek kapcsolata, amelyek valamilyen módon

kapcsolatban állnak egymással. Ebben a könyvben ezt a kifejezést külö-
nösen azért használjuk, hogy kiemeljük azokat a részeket, amelyek egy-
mástól függenek, hogy megfelelően működhessenek. 

Kvantumelmélet: Kvantummechanikának is nevezve. Ez az elmélet
különösen jelentős az atomi szinten, és magában foglalja a koncepciókat,
hogy az energia diszkrét egységekbe érkezik és hogy egyes atomi és szu-
batomi kölcsönhatások csak statisztikailag láthatók előre. 

Kvarkok: feltételezhető kisebb szubatomi részecskék, amelyek na-
gyobb szubatomi részecskéket formálnak, mint neutronokat és protonokat. 

Legutóbbi teremtés: Az elképzelés, hogy Isten néhány ezer évvel ez-
előtt teremtette meg az életet, gyorsan hat nap alatt, amint azt a Biblia is
mutatja.

Makroevolúció: feltételezhetően nagy evolúciós változások az olyan
szervezetekben, amelyekről úgy gondolják, hogy magasabb besorolási
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szintek között fordultak elő, például a családok, osztályok, körök stb; lásd
a mikroevolúciót. 

Mechanikus nézet: A filozófiai nézet, miszerint az egész valóság
anyagból és mozgásból áll. Nem létezik Isten. Nagyon hasonlít a Materia-
lista és a Naturalista nézőpontra. 

Mikroevolúció: Egy evolúciós kifejezés a kisebb örökölt változásokra
az organizmusokban a fajok besorolásánál; lásd Makroevolúció.

Modern tudomány: Az elmúlt öt évszázad tudománya, melynek tárgya
az objektivitás, a kísérletezés és a matematika. Újabban a naturalista (ma-
terialista) filozófia is jellemzője.

Mutáció: Több vagy kevesebb tartós változás a sejt DNS-képletében.
Ez magában foglalja a nukleotidbázisok változását, a gén helyzetének
megváltoztatását, a gén eltávolítását vagy megduplázódását, valamint az
idegen szálak sejtbe történő továbbítását.

Naturalista nézet: Filozófiai nézet, amely csak természetes jelensé-
geket enged meg, így kizárva a valóság természetfeletti részét. Nem léte-
zik Isten. Nagyon hasonlít a Materialista és a Mechanisztikus nézetre.

Neokatasztrofizmus: Az újfajta katasztrófákra utaló kifejezés, amely
számos súlyos katasztrófát sugall a hosszú földtani időszakokban, ellen-
tétben a klasszikus katasztrófával, amely a bibliai Noé árvizét tekintette a
fő eseménynek.

Neutron: Az atomok magjában az egyik legnagyobb szubatomi ré-
szecske. Valamivel nagyobb, mint a proton és nincs elektromos töltése.

Nem csökkenthető komplexitás: komplexitás, amelyben a különböző
funkciók mindegyike szükséges a megfelelő működéshez; Hasonlítsd
össze az egymással összefüggő részekkel.

Nukleotid: A hosszú DNS és RNS molekulák alapegysége amely bá-
zisból, foszfátból és a cukormolekulákból áll.

Nukleotid bázis: Lásd a bázisokat (DNS, RNS).
Optikai izomerek: Izomerek (lásd a fenti izomereket), amelyek tükrözik

egymás képét és ellentétes irányban forgatják a fényt.
Ősrobbanás: Különleges robbanásszerű szingularitás, amelyre az

evolucionisták azt feltételezik, hogy az az univerzum kezdetén jelent meg,
változtatva az apró részecskéből a bővülő kozmoszba.

Osztály (osztályozás): Lásd az organizmusok osztályozása alatt.
Pálcika: Hosszúkás fotoreceptorsejt, a gerincesek retinájában mely ér-

zékeny a nem tiszta fényre, de nem a különböző színű fényekre; hason-
lítsa össze a csészével.

Paleontológus: A fosszíliák tanulmányozására szakosodott.
Paraconcordancia: Jelentős üresség az üledékes geológiai rétegek-

ben, ahol a réteg fölött és alatt elhelyezkedő rétegek egymással párhuza-
mosak és őt egy sík érintkezés képviseli vagy egyáltalán nem látható.
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Paradigma: Egy olyan általánosan elfogadott elképzelés, amely egy
ideig kutatási területet biztosít és megoldásokat javasol a szakemberek
közösségének.

Prekambrium: A Farenozoic vagy a Kambrijum alatt fekvő geológiai
oszlop egy része, a Fanerozoic legalacsonyabb nagy egységei. A Pre-
kambriumot - a Farenozoic-tól eltérően - kisszámú fosszíliák, főként mik-
roszkopikus organizmusok jellemzik.

Progresszív teremtés: Az elképzelés, hogy Isten minden fejlettebb
szervezetet hosszú időn keresztül teremtett.

Proton: Az atommag egyik legnagyobb szubatomi részecskéje. Vala-
mennyivel kisebb, mint a neutron és pozitív elektromos töltést hordoz.

Racionális: Jellemző rá, hogy a tudaton alapul, értelmes és egészsé-
ges; azaz nem buta vagy abszurd.

Relativitás: A fizika elmélete amely elismeri a fény univerzális jellegét
és a relatív idő és tér viszonyát stb. a megfigyelő mozgásának viszonyá-
val.

Reneszánsz: Történelmi korszak Európában a 15. és 16. században,
amikor a középkor után újjáéledt a művészet és az irodalom. Ez az időszak
után a reformáció és a modern tudomány következett.

Rezonancia (kvantummechanika): Olyan kedvező tényezők kombi-
nációja, mint például az energia és a cselekvés helye, amely bizonyos
nukleáris reakciót támogat.

Riboszóma: Különböző fehérjékből és RNS-ből álló sejtekben található
komplex részecske. Ezekben a részecskékben az aminosavak a fehér-
jékbe kapcsolódnak, képlet szerint amely a DNS-ből érkezik. 

RNS: A ribonukleinsav általános rövidítése. A DNS-hez hasonló, de ri-
bózcukrot és kissé eltérő bázisokat tartalmazó hosszú láncú nukleinsavak.
Lásd: DNS, nukleotid és bázisok.

Rokonszelekció: Feltételezés, hogy feláldozva saját életét a közeli
hozzátartozó életének megmentése érdekében meg tudja védeni saját
génjét, mivel a rokonok általában hasonló génekkel rendelkeznek.

Szekuláris: Valami, ami nem vonatkozik a vallásra vagy vallási meg-
győződésre.

Szabad akarat: A hatalom, hogy saját döntése szerint cselekdjen.
Szociobiológia: Az evolúció társadalmi viselkedésének tanulmányo-

zása az állatoknál, beleértve az embereket is. 
Spontán születés: Az a fogalom, hogy az élő formák az élettelen

anyagból származnak.
Szubatomikus részecske: Az atom részei, mint amilyenek az elektro-

nok, protonok, neutronok, kvarkok stb.
Szupernóva: Egy csillag, amely hirtelen felrobban, nagy és átmeneti

fényt fejezve ki.
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Szállító RNS: RNS, amely a DNS-ből származó adatokat a ribózómába
lévő sejtekbe szállítja.

Sötét kor: Az európai szellemi tevékenység szegény kommunikáció-
jának és koordinációjának leírására használt kifejezés, az úgynevezett “ta-
nulás ébredése” évszázadokban az úgynevezett időszakok előtt. Ez a
tudás ébredése és az úgynevezett Reneszánsz is, a 14. és a 16. század
között tartott. Ezt követte a modern tudomány.

Szaggatott egyensúly: Olyan evolúciós modell, amely feltételezi, hogy
a fajok általában hosszú ideig változatlanul léteznek, de néha “megsza-
kadnak” (szaggatott) rövid időszakok gyors változásában. 

Szerves leves: Posztulált folyadék amely hasonlít a levesre, amely ál-
lítólag a korai Földön volt megtalálható és különböző szerves vegyületeket
tartalmazott, amelyek végül előállította az első életet.

Természet az oktatás ellen: A vita annak leírására szolgál, hogy a ter-
mészet (a gének) vagy a nevelés (kulturális környezet) a legfontosabb a
társadalom alakításában.

Természetes szelekció: Az a folyamat, amellyel a legjobban alkalmaz-
kodó organizmusok túlélik azokat, akik kevésbé alkalmazkodnak a szer-
vezetek közötti verseny vagy a környezethez való alkalmazkodás miatt.
Lásd: A legalkalmasabbak túlélését.

Tervezés: Az a koncepció, hogy valami célszerűen vagy tervezéssel
van létrehozva, az egyszerűen véletlen eseménnyel szemben.

Történelmi tudomány: Tudományfajta mely kevésbé objektív és me-
lyet nehezebb tesztelni. Gyakran magában foglalja az olyan múltbéli ese-
ményeket, amelyeket nem lehet megismételni és innen az attributúm
“történelmi”. A történeti tudomány ellentétes a kísérleti tudománnyal,
amelyben a teszt könnyen megismételhető.

Típus: Hasonló organizmusok, amelyek ténylegesen vagy potenciáli-
san metszik egymást. Lásd még az organizmusok osztályozásánál.

Természetes evolúció: Az evolúció, amely kizárja Istent. Ez ellentétes
a Teista evolúcióval (hasonlítsd össze), amely megengedi Istent, amennyi-
ben szükséges.

Tudomány: Ténykutatás és a természet értelmezése. Vannak, akik ki-
zárják a tudomány következtetéseinek lehetőségét, hogy létezik egy Isten,
aki a természetben aktív, de e könyv tézise, hogy az ilyen kizárás korlátozó
jellegű és zavarhatja a természet igazságának felfedezését.

Tudomány tények nélkül: Tudományos következtetések a tények he-
lyett a spekulációra alapozva.

Teremtés: Ez a kifejezés sok jelentéssel bír. Ebben a könyvben az
Isten sajátos cselekményére utal, amely valamit teremt – mint amilyen az
univerzum, élet vagy tudat stb. Néhány különleges felhasználási módot
lásd: Legutóbbi teremtés, Progresszív teremtés.
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Teisztikus evolúció: Az evolúció, amely magában foglalja Isten tevé-
kenységét, különösen segít az evolúció nehéz problémáinál, mint az élet
eredeténél és a kambriumi robbanásnál.

Uniformizmus: Az a koncepció, hogy a geológiai folyamatok a múltban
nem különböztek a tempó és a típús szerint, ahhoz képest amit most meg-
figyelnek a Földön. Azt mondhatjuk, hogy “a jelen a jövő kulcsa”. Hason-
lítsd össze a katasztrofizmussal.

Vallás: Hit a kiváló személyes lényben, aki megérdemli az engedel-
mességet és a szolgálatot. Sok más meghatározás létezik, de ez az értel-
mezés van leginkább a könyvben használva. A vallást néha úgy
értelmezik, mint valami olyasmit, amit valakinek szenteltek, mint például
az erkölcs alapelvei, vagy akár egy világi gondolatot, mint a tudomány.

Vélemények túlsúlya: Uralkodó vélemény vagy nézőpont egy társa-
dalmi csoportban.

Vörös eltolódás: A spektrális fénysorok eltolódása a távoli galaxisoktól
a fényspektrum vörös végéig. Ez magyarázza a galaxis állítólagos eltávo-
lódását a megfigyelési ponttól.
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