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Az előadás címében szereplő két fogalom közül az egyikre, a hitre, pontos meghatá-
rozás található Pál apostolnak a zsidókhoz írott levelében a 11/1 versben, amely 
szerint: „a hit szilárd bizalom abban, amit remélünk, meggyőződés arról, amit nem 
látunk.”1 Bár a zsidókhoz írt levél páli szerzőségét már Erasmus és Luther Márton 
óta kétségbe szokta vonni a bibliakritika, nem kétséges, hogy a szöveg az egyszerű 
ember számára magyarázatot ad a hit lényegéről, ami az érzékszervekkel nem ta-
pasztalható valóságban, azaz Istenben való bizalom. Rudolf Bultman, a jeles protes-
táns teológus, az újszövetség teológiáját tárgyalva a fentieket kiegészíti azzal, hogy a 
hitben lévő bizalom tartalmazza az evangélium elfogadását, ez pedig „az embernek 
az a magatartása, amelyben átveszi Isten igazságának ajándékát.”2 Ennek az aján-
déknak azonban sajátos módon része az ismeret, a gnózis.3 Gál Ferenc szerint a 
hitben belső feszültség is van, mert a hit „valamilyen valósága annak, amit még nem 
birtokolunk, hanem csak remélünk, és meggyőződés arról, amit még nem látunk.4 A 
„mindennapok hite”5 (a kifejezés Joseph Ratzingertől, a mai XVI. Benedek pápától 
származik) azonban különbözik a vallásos hittől. „Senki sem képes valóban tudni és 

                                                 
1 Zsid. 11/1 A katolikus egyház hivatalos bibliafordítását használtam. Biblia Ószövetségi és 
Újszövetségi Szentírás, Budapest, 1976, Szent István Társulat. A Káldi György-féle fordítás 
tartalmilag azonos. „A hit pedig a remélt dolgok valósága, meggyőződés a nem szemléltek-
ről.”  Újszövetségi Szentírás a Vulgata szerint. Budapest, 1949. Szent István Társulat. Hason-
lóak a protestáns bibliafordítások is. Károli Gáspár szerint: „A hit pedig a reménylett dolgok-
nak valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés.”  
2 BULTMANN , Rudolf: Az újszövetség teológiája. Osiris, Budapest, 1998. 255. 
3 U. o. 262, 264–65. Szent Ágoston is úgy véli, a hit nem mást jelent, „mint az értelem bele-
egyezésével gondolkodni.” CSIZMÁR Oszkár: Szent Ágoston tanítása az eleve elrendelésről a 
De praedestinatione sanctorum és a De dono perseverantitae című műveiben. Agapé, Sze-
ged, 2006. 24. 
4 GÁL Ferenc: Pál apostol levelei. Szent István Társulat, Budapest, é. n. 355. 
5 RATZINGER, Joseph: Benedek Európája a kultúrák válságában. Szent István Társulat, Bu-
dapest, 2005. 79. 
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személyes tudással uralma alatt tartani mindazt, amire egy technikai civilizációban 
mindennapi életünk épül.”6 De hiszünk a tudományban, abban, hogy házunkban jól 
van megtervezve és nem szakad le a lift, jól működik a számítógép, amin ezt az 
előadást írtam, hiszek abban, hogy a tudomány alapján készültek azok a gyógysze-
rek, amelyeket este be kell szednem egészségem fenntartására stb. A mindennapok 
hite tehát olyasmiről való meggyőződés, amit én magam nem tudok igazolni. Ennek 
a hitnek azonban van egy sajátos vonása, úgy érezzük, hogy ez a hit alacsonyabb 
rendű a tudáshoz képest, hiszen mások tudása, a tudomány eredményei alapján hi-
szem el, hogy a röntgengép a valóságot mutatja a mellkasomról s a villanykapcsoló 
felkattintása után valóban kigyullad a fény szobámban. 

Ez lenne a helyzet a vallásos hit és a tudomány kapcsolatában is? Kétségtelen 
volt olyan korszak életünkben, amely a vallásos hitet a babonák és tudománytalan 
mítoszok közé kívánta száműzni.7 Főként olyan okok miatt, ahogyan a zsidókhoz írt 
levél a 6. versben folytatódik: „Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki 
Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik”.8 
A vallásos hit jelentheti a vallás tételeinek egész rendszerét, a keresztények számára 
a görög eredetiben szereplő pisztisz azonban elsősorban az Istenhez való hűséget, 
engedelmességet, a keresztény üzenet elfogadását és ismeretét, valamint az erős 
bizalmat tartalmazza.9 A második században élt lyoni püspök Iréneusz szerint „a hit 
... nem más, mint az üdvösség megismerésének eszköze”10 A II. Vatikáni Zsinat 
„Dei Verbum” c. konstitúciója szerint a hívő katolikus a kinyilatkoztató Istennek ’a 
hit engedelmességével’ tartozik, amellyel „az ember szabadon Istenre bízza egész 
önmagát, ’értelmével és akaratával teljesem meghódol a kinyilatkoztató Isten 
előtt.”11 

A cím másik fogalmát a tudományt az értelmező szótár, mint a természet, a tár-
sadalom és az emberi gondolkodás objektív összefüggéseiről szerzett igazolható 

                                                 
6 U. o. 79. 
7 NOVIKOV, M. P. (szerk.): Isztorija i teorija ateizma. Moszkva, 1974. 63. 
8 Zsid. 11/6. 
9 BULTMANN , Rudolf: i. m. 255–68. Erdő Péter szerint: „A vallásos hit az emberi hittől lé-
nyegesen különbözik abban, hogy az emberek állításait kvalitásaik alapján, szakmai jártas-
ságuk alapján fogadom el igaznak, a vallásos hitben viszont magának a kinyilatkoztató Isten-
nek a tekintélye alapján hiszek el bizonyos tartalmat, egy bizonyos tanítást.” ERDŐ Péter–
SCHWEITZER József–VIZI E. Szilveszter: Hit, Erkölcs, Tudomány. Éghajlat Könyvkiadó, 
Budapest, 2006. 56.  
10 VANYÓ László: Az ókeresztény egyház irodalma I. Az első három század. Jel Kiadó, h.n., 
1997. 284. 
11 A II. Vatikáni Zsinat Dokumentumai. Szent István Társulat, Budapest, 2000. 429. 
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ismeretek rendszerét foglalja össze,12 amelynek leglényegesebb eleme az ismeret-
szerzés, amelynek a tapasztalati tudományokban  feltétele, hogy megismételhető 
legyen és bárki számára azonos eredményre vezessen.13 Nyilvánvaló, hogy a humán 
tudományokban ez utóbbi aligha várható el, hiszen a történelem pl. egyszeri és meg-
ismételhetetlen, így a történettudománytól sem lehet megkövetelni, hogy eredmé-
nyei megismételhetők és azonos eredményre vezetők legyenek. (A természettudós-
ok egy része ezért nem is tekinti igazi tudománynak a társadalomra vonatkozó isme-
reteket). Még inkább ez a helyzet az Istenre vonatkozó ismeretek tekintetében, ame-
lyeket XVI. Benedek „Isten természetes megismerésének”14 nevez. Ma is sokan 
vannak, akik a teológiát, az Istenre vonatkozó tudományt nem tekintik igazi tudo-
mánynak. A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai között olvashatjuk: „sokan jogosulat-
lanul átlépve a tapasztalati tudományok határait, mindent kizárólag természettudo-
mányos módszerrel akarnak megmagyarázni”15 s ha ez a hit esetében sikertelen, azt 
az istentagadás bizonyítékának s az ateizmus igazolásának tartják. 

A hit és a tudomány viszonya végigkíséri a kereszténység két évezredes történe-
tét. Amint említettük, a hit is magában foglal bizonyos tudást. A formálódó keresz-
tény egyház számára azonban a tudományt a görög filozófia jelentette, s magát úgy 
határozta meg, mint „a Logosz vallását, mint az ésszerű vallást.” (XVI. Benedek) 
Amikor kilépett a zsidó-kereszténység kereteiből, előzményeit nem a többi vallás-
ban jelölte meg, „hanem abban a filozófiai felvilágosodásban, mely utat tört az igaz-
ság és a jóság keresésének hagyományától az egyetlen Isten felé, aki az összes iste-
nek fölött áll.”16 A platonizmus a korai kereszténység egyes képviselői számára 
összeegyezethető volt saját hitükkel. A 2. században élt apologéta vértanú Jusztinosz 
írásaiban központi kérdés volt a keresztény hit és a görög filozófia egymáshoz való 
viszonya. Meggyőződéssel vallotta, hogy a görögök bölcsességének és a keresztény 
                                                 
12 Magyar Értelmező Kéziszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972. 1409. 
13 Jáki Szaniszló szerint: „egyedül csak mérések képesek egzakt tudományt alkotni”  illetve: 
„A tudomány csupán módszeres beállítottság, amely által valaki tekintetét tisztán a kvantita-
tív jellemzőkre és különbségekre irányítja.” JÁKI  Szaniszló: Biblia és tudomány. Budapest, 
1997. 10., 223. Nemesszeghy Ervin szerint azonban a természettudós sem vizsgálhatja a 
jelenségeket teljes tárgyilagossággal, mert a megfigyelés is megváltoztathatja a jelenségeket, 
amelyek száma végtelen „és hogy a természettudós ’de facto’ mit választ ki és mit hagy el 
ezek közül, az függ érdeklődési körétől, értékítéletétől és előítéleteitől.”  NEMESSZEGHY Ervin: 
Tudomány, hit, bölcselet. Korda, Kecskemét, 1995. 24–25. Pierre Teilhard de Chardin a 
tudományt a szó modern értelmében a humanitás ikertestvérének nevezte. TEILHARD DE 

CHARDIN, Pierre: Der Mensch im Kosmos (Le Phenoméne Humain). Hatodik kiadás. C. H. 
Beck, München, 1959. 241. 
14 RATZINGER, Joseph: i. m. 92. 
15 A II. Vatikáni Zsinat Dokumentumai (Gaudium et Spes): i. m. 663. 
16 RATZINGER, Joseph: i. m. 48. 
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hitnek közös gyökere van. Az ószövetségi törvény mellett a görög bölcseletben is 
megnyilatkozhatott a Logosz. „Mindazt, amit a filozófusok meg a törvényhozók 
helyesnek ismertek fel és tanítottak, azt a részlegesen feltáruló Értelem segítségével 
találták meg, ismerték fel és dolgozták ki”17 – írta. Platon tanítása az örök formákról 
a Biblia Istenére utal s Szókratesz Krisztus előtti keresztény volt, mert a Logosz 
szerint élt. Hasonló nézeteket vallott a 3. század elején Alexandriai Kelemen és 
Órigenész is. Kelemen szerint a filozófia jó szolgálatot tesz a hitnek, mert hozzásegí-
ti, hogy eljusson a hitigazságok mélyebb megismeréséhez. Órigenész pedig ami jót a 
filozófiában talált, igyekezett azt a kereszténység szolgálatába állítani.18  

Mindezek hangsúlyozása azért is fontos volt, mert a hit és tudomány szimbiózisa 
egyáltalán nem volt természetes a korai kereszténység számára. Pál apostolnak a 
első korinthusi levélben írt alábbi szavait a világ bölcsességéről a tudomány ellen is 
lehetett értelmezni. „A keresztről szóló tanítás azoknak, akik elvesznek, balgaság 
ugyan, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. Hiszen az Írás így szól ’Lerontom a 
bölcsek bölcsességét, az okosok okosságát meghiusítom. Hol marad a bölcs? Hol az 
írástudó? Hol e világi tudás szószólója? Nem megmutatta Isten, hogy a világ böl-
csessége balgaság? Mivel a világ a maga bölcsességével nem ismerte fel Istent isteni 
bölcsességében, úgy tetszett Istennek, hogy balgaságnak látszó igehirdetéssel üdvö-
zítse a hívőket. A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, 
mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a po-
gányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban akár zsidók, akár görögök: 
Krisztus ereje és Isten bölcsessége.”19 Azt, hogy a világ bölcsessége nem vezet az 
üdvösségre, erőteljesen hangsúlyozta Tertulliánus nyugati egyházatya is a 2 és 3. 
század fordulóján.20 Azzal fordult a filozófusokhoz, hogy „szánalomra méltó Arisz-
totelész, aki titeket dialektikára tanított, aki zseniális szervező és romboló egyszerre, 
tételeiben elveti a sulykot, túloz véleményeiben, ítéleteiben merev, kegyetlenül izzad 
a maga támasztotta nehézségekben, aki mindent félbehagy attól tartván, hogy talán 
valamit figyelmen kívül hagyott!... Miben egyezik hát meg Athén és Jeruzsálem, az 
akadémia és az egyház? Minket nem hajt a kíváncsiság, mert van Jézus Krisztusunk, 
se tudásvágy, mert van evangéliumunk.”21 Sokszor idézett mondása: credo quia 

                                                 
17 Idézi: PAVIC, Juraj–TENSEK, Tomislav Zdenko: Patrológia. Agapé, Budapest, 1997. 60. V. 
ö. OROSZ István (szerk.): Európa a korai középkorban. (2. kiadás) Multiplex Media – Debre-
cen U. P., Debrecen, 1999. 287. 
18 VANYÓ László: i. m. 338, 349. Az alexandriai teológiára összefoglalóan: SOMOS Róbert: 
Az alexandriai teológia. H. n., 2001. 56, 159, stb. 
19 1Kor. 1/18–24 
20 VANYÓ László: i. m. 373. 
21 Idézi: ROUSSELOT Péter–HUBY József–BROU Sándor–GRANDMAISON Leoncius: Krisztus 
és az egyház. (Ford. Bagaméri József). Szent István Társulat, Budapest, 1940. 108 
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absurdum, nem jelenti azt, hogy a hit ott kezdődik ahol az emberi bölcsesség véget 
ért, hiszen ez az állítás egy hosszú felsorolás végén található, amely Jézus életének 
csodás eseményeit, megtestesülését, kereszthalálát, feltámadását veszi számba, azt 
azonban mindenképpen, hogy az üdvösséghez hitre és nem emberi bölcsességre van 
szükség. 

A hit és a tudomány elválasztását a kereszténység első századaiban az is ösztö-
nözte, hogy a tanítást át- meg át szőtte a gnoszticizmus, a titkos tudományok miszti-
kus elmélete. A tan követői büszkék voltak arra, hogy tudásuk felülmúlja az egyház 
egyszerű tagjainak tudását, akik nem is képesek a gnoszisz elsajátítására, ezért csak 
kárhozatra ítélt tömeget alkotnak.22 

A patrisztika korában a hit és a tudomány kapcsolatát szent Ágoston tanításai 
zárták le, meghatározva a későbbi évszázadokban is az egyház viszonyát e kérdés-
hez. Ágoston a bölcsességet a „megtisztult értelem drágalátós fényének”23 nevezte s 
azt tanácsolta, hogy „nagyon szeresd az értelmet, mert maga a Szentírás amely a 
nagy dolgok megértése előtt kívánja a hitet, nem válik hasznodra, ha nem érted meg 
helyesen.”24 Meggyőződéssel vallotta, „ a hit, ha nem gondolkodik, mit sem ér.”25 
Az értelmet a lélek mozgásának tartotta, s úgy vélte, hogy minden tudományt az 
értelem gondol ki s a szabad tudományok elvezetik elménket az isteni dolgokhoz.26 
Az isteni tekintély (a hit) és az emberi értelem segítségével jutunk el az igazsághoz. 
Magáról írta: „késedelem nélkül szeretném megragadni az igazat, nem csupán hittel, 
hanem értelemmel is.”27 Végső következtetése: intellige ut credas, crede ut intelligas 
(értsd meg, hogy higgy, higgy, hogy megértsd)28 lezárja azt a kérdést, ami 
Tertulliánusnál még credo, quia absurdum formában jelentkezett. A megértéshez 

                                                 
22 FILORAMO, Giacomo: A gnoszticizmus története. Hungarus Paulus-Kairosz, H. n., 2000. 
104–5. VANYÓ László: i. m. 254–55, 336, 349. 
23 KECSKÉS Pál (szerk.): Szent Ágoston breviárium. H.n., 1960.  Reprint. 62. 
24 U. o. 55. 
25 Szent Ágoston De praedestinatione sanctorum c. művéből idézi a Fides et Ratio i.h: 90. 
26 REDL Károly (szerk.): Az égi és a földi szépről. Források a későantik és a középkori eszté-
tika történetéhez. Gondolat, Budapest, 1988. 79, 81, 85. 
27 TRAPÉ, Agostino: Szent Ágoston az ember, a lelkipásztor, a misztikus. 2. kiadás. Szent 
István Társulat, Budapest, 2004. 114. 
28 „Nem hiábavalóság, amit egy ember mondott: belátni szeretném, hogy higgyek. Mert bizo-
nyára amit éppen beszélek, azért beszélek, hogy higgyenek, akik még nem hisznek. Ám ha 
nem értik, amit mondok, nem hihetnek. Tehát részben igaza van az én emberemnek, ha azt 
mondja: belátni szeretném, hogy higgyem. De nekem is, aki azt mondom, amit a Próféta: Sőt 
higgy, hogy belássad..... Megmondom röviden, hogyan lehet mind a két álláspontot vita nél-
kül elfogadni. Értsd meg szavamat, hogy higgy, higgy, hogy megértsed az Isten igéjét.” 
KECSKÉS Pál szerk: i. m. 55–56. V. ö. PAPINI, Giovanni: Szent Ágoston. Kairosz, h. é. n. 
Reprint, 241. 
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megkívánt hit határozta meg a későbbi századok állásfoglalását e kérdésben. E sze-
rint vizsgálta a valóságot szent Anzelm, aki a „hívő megértésről” szólt, és az „értel-
met kereső hit” hirdetésével fontosnak tartotta, hogy a hit igazságait az értelem fé-
nyével világítsuk meg, vagy Aquinói szent Tamás, aki szerint a hit és a tudomány 
között nem lehet ellentmondás, mert ahogyan a kegyelem feltételezi és tökéletesíti a 
természetet, úgy tételezi föl és tökéletesíti a hit az értelmet. A bölcsesség és a hit 
egyaránt a Szentlélek kegyelmi ajándéka.29 

A hit és a tudomány csaknem ezer éven át tartó kapcsolata a keresztény világban 
kiegyensúlyozottnak tartható akkor is, ha a köztudat a középkorban a filozófiát és az 
általa megjelenített tudományt a teológia szolgálólányának tartotta. Ez a szolgálat 
azonban, ahogy II. János Pál pápa „Fides et Ratio” kezdetű enciklikája megállapítot-
ta, csak azt kívánta kifejezni, amit Arisztotelész is megkívánt a tapasztalati tudomá-
nyoktól, hogy szolgálják a metafizikát, az első filozófiát.30 

A mai helyzet gyökeresen megváltozott. A természettudományok (tapasztalati 
tudományok) egyes képviselői, amint említettük, a hittudomány tudomány jellegét is 
vitatják. E változások gyökerei a humanizmus és reneszánsz korába nyúlnak vissza, 
bár az új tudományosság fényei már a középkorban is jelentkeztek.31 A tapasztalat-
nak és a közvetlen megfigyelésnek egyre nagyobb szerepe lett a tudományos vizsgá-
lódásban, Francis Bacon vagy Galileo Galilei számára az indukció sokkal fontosabb 
kutatási módszer lett, mint az arisztotelészi, vagy a skolasztikus filozófiában kitünte-
tett szerepet játszó dedukció.32 Az átalakulás leglényegesebb eleme az volt, hogy a 
hit és a tudomány elvált egymástól, pontosabban a tudomány olyan önálló fejlődési 
útra lépett, amelyben nem igényelte, sőt nyűgnek érezte a hithez fűződő korábbi 
kapcsolatot. Az emancipálódás folyamata sok keserűséget okozott, mert az egyház 
viszont azt nem akarta engedni, hogy a hit és a tudomány évszázados viszonya meg-
változzék. Kopernikusz, Gallilei, Giordano Bruno példája bizonyítja, hogy aligha 
lehet a hit és a tudomány viszonyát úgy értelmezni, hogy a hitnek (vélt érdekei és 
felsőbbrendűsége alapján) joga van a tudományos kutatások útját és eredményét is 

                                                 
29 Fides et Ratio: i. h. 52–53, 55–56.; KENNY, Anthony: Aquinói szent Tamás. Akadémiai, 
Budapest, 1996. 17–18. V. ö. ANGI János–BARTA János–BÁRÁNY Attila–OROSZ István–
PAPP Imre–PÓSÁN László: Európa az érett és a kései középkorban (11–15. század). Multip-
lex media – Debrecen U. P., Debrecen, 2001. 356–57, 361–63. (A fejezet szerzője Orosz 
István). 
30 Fides et Ratio: i. h. 88. 
31 JÁKI  Szaniszló: i. m. 107–23. 
32 HERNECK, Friedrich: Die heilige Neuriger Erinnerungen, Bildnisse, Aufsätze zur 
Geschichte der Naturwissenschaften. Der Morgen, Berlin, 1983. 54–55. ANGI János–BARTA 
János–BÁRÁNY Attila–OROSZ István–PAPP Imre–PÓSÁN László: i. m. 387, 389–90. 
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meghatározni.33 A tudományok autonómiájával, a kutatások újabb- és újabb ered-
ményeivel a hit letéteményeseinek tekintett egyházak, különösen a filozófiában és 
természettudományok területén, napjainkban pedig az élettudományokban is, sokáig 
nem tudtak mit kezdeni. Különösen így volt ez az ateizmushoz való viszonyban, 
amelynek kialakulásában a civilizációnak és a természettudományok fejlődésének is 
szerepe volt. Vallási hovatartozásom okán legyen szabad a II. Vatikáni Zsinat egyik 
dokumentumára hivatkoznom, amely szerint „az ateizmus.... különböző okok kö-
vetkezménye, közéjük kell számítanunk a vallások... által kiváltott kritikát is”.34 
Azok a hívők, akiknek vallásos, erkölcsi és társadalmi élete fogyatékos, maguk is 
hozzájárulnak az ateizmus terjedéséhez. 

Úgy tapasztalom, ez a helyzet napjainkban megváltozott. Az egyházak ma a tu-
dományokat ismét a hit szövetségeseinek tekintik. II. János Pál pápa csodálattal 
fordult a természettudósokhoz, akiket a tudományos kutatás „bátor úttörőinek” tar-
tott „akiknek nagyrészt köszönheti az emberiség a mai haladását.” De arra is kéri 
őket, „hogy mindig maradjanak meg abban a bölcsességben, melyben a tudomány 
és a technika gyümölcsei kapcsolódnak a filozófiai és etikai értékekkel, melyek az 
emberi személy jellegzetes és elveszíthetetlen sajátosságai.”35 A magyar katolikus 
püspöki kar 2003-ban „Az élet kultúrájáért” címmel körlevélben elemezte a modern 
bioetika problémáit. A hit és tudomány modern kapcsolata nemcsak metafizikai, 
hanem erkölcsi kérdéseket vet fel. Egy olyan világban, amikor az emberiség a tu-
dományos és technikai haladás révén képes elpusztítani önmagát, képes megsemmi-
síteni a földet ahol élünk, s a génmanipuláció és a klónozás előtt is beláthatatlan 
távlatok nyílnak, ismét szüksége van a tudománynak a hit által nyújtott erkölcsi 
támaszra.36  

A felvilágosodás korában, amikor a tudomány szembefordult a hittel, először 
próbálták meg az erkölcsi normákat különválasztani a hittől s azt mondották, ezek a 
normák akkor is érvényesek kell legyenek „etsi Deus non daretur” (ha nem létezne 
Isten). Önpusztító világunkban talán érdemes lenne XVI. Benedek tanácsát megfo-
gadni. Akik nem tartoznak a hívők táborába, nézeteik feladása nélkül is élhetnek 

                                                 
33 DELUMEAU, Jean: Reneszánsz. Osiris, Budapest, 1997. 382–90. 
34 A II. Vatikáni Zsinat Dokumentumai: i. h. 663. 
35 Fides et Ratio: i. h. 117. 
36 „Az ember nem tehető soha eszközértékűvé. A genetikai, immunológiai és más természet-
tudományos ismeretek gyarapodásával együtt kell járnia az etikai és erkölcsi érzék fejlődésé-
nek...” In: Az élet kultúrájáért. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika 
néhány kérdéséről. Szent István Társulat, Budapest, 2003. 143. Hasonló véleménye van Vizi 
E. Szilveszternek, aki szerint „a klónozás az embertenyésztés egyik lépése.” A tudományos 
szabadságot „”nem lehet felelőtlen és etikátlan kutatásra használni...” ERDŐ Péter–
SCHWEITZER József–VIZI E. Szilveszter: i. m. 147, 151. 
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úgy: „veluti si Deus daretur” (mintha létezne Isten).37 Akkor etikai félelmeink alap-
talanná válnának. 

Hit és tudomány nem zárják ki egymást. Sőt egy magyar kutató szerint „ a tudo-
mánynak szüksége van a vallásra, hogy megóvja a tudományt ismeretei rossz alkal-
mazásától, hamis abszolutumok elfogadásától. A vallásnak meg szüksége van a 
tudományra, hogy megtisztuljon az esetleges babonáktól, mágikus felfogásoktól, és 
hogy megtalálja a helyes viszonyt a kinyilatkoztatott és az emberi ész által nyert 
igazságok között.38 Tanúsítják az elmondottakat  újkori történelmünk hívő tudósai 
Gallileitől Newtonig, Pascaltol Heisenbergig. De magyar kortársaink is Berényi 
Dénestől Pálinkás Józsefig, Hámori Józseftől Vizi E. Szilveszterig. Azt hiszem nap-
jaink hívő tudósai nagyon pontosan körül tudják határolni és nem keverik össze a hit 
és a tudomány terrénumát. Úgy ahogy azt századokkal ezelőtt a mélyen hívő Gallilei 
is megtette, aki szerint: „a Szentlélek arra akar tanítani minket, hogyan juthatunk az 
égbe, és nem arra, hogyan mozog az ég”.39 Csak remélni tudom, hogy ez a felfogás 
fogja szabályozni a hit és a tudomány kérdésében a hívő és nem hívő tudósok véle-
ményét egyaránt. 
 
 
István Orosz 

Faith and Science 
 
First the author clarifies the definitions of religious faith, “common faith” and 
science. In his opinion religious faith means trust put in God, common faith stands 
for accepting the results achieved by others’ learning, whereas science means the 
explainable system of knowledge mankind gained about nature, society and human 
thought. Then he outlines the major factors which characterised the relationship 
between religious faith and science during the two thousand years old history of 
Christianity. He refers to Saint Augustine who bridged the initial distance between 
Christianity and sciences by teaching that knowledge and faith postulate each other. 
For a thousand years this concept determined Christianity’s approach to science. 
This changed in the Early Modern Period when sciences, more particularly natural 
sciences, took their own path. The Church(es) found it hard to accept this process of 
emancipation. However, nowadays this situation is completely different since 
Church(es) regard sciences as the supporters of faith yet again. 

                                                 
37 RATZINGER, Joseph: i. m. 51–52. 
38 NEMESSZEGHY Ervin: i. m. 68. 
39 RATZINGER, Joseph: i. m. 8. 




