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Tesla és a földönkívüliek 1. (Facebook bejegyzések) 

 

 
 

„Ahogy most végiggondolom, úgy tűnik számomra, hogy csak egy teljesen vak, a természet 

nagyságáról semmit se tudó ember állíthatja azt, hogy pusztán ezt az egy bolygót lakják 

intelligens lények.”  

Világok beszélgetnek rejtélyes jelekkel a hatalmas űrön át – Tesla, az elektromos szakember 

azt mondja, hogy üzenetet kapott a Marsról, San Francisco Examiner, 1901. január 4.  

 

 

Tesla és a földönkívüliek 2.  

 

 
 

„Először is, azzal érveltek, hogy kicsi az esélye annak, hogy más bolygók is lakottak 

legyenek. Ez az érvelés sohase tetszett nekem. A Naprendszerben úgy látszik, hogy csak két 

olyan bolygó van, a Vénusz és a Mars, amelyek képesek olyan életet fenntartani, mint a 

miénk, de ez nem azt jelenti, hogy nem létezhet mindegyiken valamilyen másfajta élet. A 

kémiai folyamatok végbemennek az oxigén jelenléte nélkül is, és az is kérdéses, hogy a 
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kémiai folyamatok feltétlen szükségesek-e a szervezett élőlények élelmezéséhez. 

Véleményem szerint az élet fejlődése olyan létformák kialakulásához vezet, amelyeknek nincs 

szüksége táplálkozásra, és így nem tartják vissza őket az efféle korlátok. Miért ne lehetne 

képes egy élőlény a létezéséhez szükséges minden energiát közvetlenül a környezetéből 

felvenni ahelyett, hogy ezt az éltető energiát élelmiszerek elfogyasztásával és átalakításával, 

bonyolult kémiailag kötött energiákból állítaná elő? Ha léteznének is ilyen lények valamelyik 

bolygón, szinte semmit se tudnánk róluk. De nem kell ilyen messzire menni a 

feltételezéseinkben, mivel könnyen el tudjuk képzelni például azt, hogy ha a légkör sűrűsége 

csökkenne, akkor a csapadék eltűnne, és a bolygó eljegesedne. A szerves élet ekkor szintén 

átalakulna, és végül olyan formát venne fel, ami jelenleg az életről alkotott feltételezéseink 

szerint lehetetlen. Természetesen elismerem, hogyha egy gyorsan lezajlódó katasztrófa 

történne, akkor mindenféle életfolyamat megállna. De abban az esetben, ha a változás, 

függetlenül annak nagyságától, folyamatos lenne, évekig tartana, és előre lehetne látni a 

végét, akkor feltételezésem szerint az értelmes lények találnának megfelelő eszközöket az 

életben maradáshoz, és alkalmazkodnának a folyamatosan változó környezetükhöz. Ezért úgy 

gondolom, hogy még egy olyan fagyott bolygón is, mint amilyen feltételezések szerint a 

Hold, intelligens lények élhetnek, ha nem is a felszínén, de legalábbis a belsejében.”  

Nikola Tesla: Bolygóközi beszélgetés, Collier's Weekly, 1901. február 9. 

 

 

Tesla és a földönkívüliek 3. 

 

 
 

„Mély meggyőződésem – mondta –, hogy magasan fejlett intelligens lények léteznek a 

Marson. Hiszem továbbá, hogy a technikai civilizációnak már egy sokkal magasabb fokát 

érték el, mint a miénk. Sőt az is valószínű, hogy minden faji megkülönböztetés vagy hasonló 

képzetek megszűntek ott, és az élet egyszerűen az életben maradásért folytatott kétségbeejtő 

küzdelemmé vált. A népesség pedig lecsökkenhetett néhány magasan képzett egyénre.  

Nikola Tesla: A mindenlátó óriásszem, Albany Telegram, 1923. február 25.  

 

Még több írás, idézet, kép, hír, újdonság Nikola Tesla facebook oldalán: 
https://www.facebook.com/Nikola-Tesla-112596765455228/?fref=photo 
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