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ELŐSZÓ

Különböző kulturális, etnikai, politikai törésvonalak
mentén polarizált közösségeinkben ritkák az olyan al-
kalmak, amikor eltérő szakmai vagy világnézeti hát-
térrel rendelkező szakemberek a párbeszédnek, egy-
más megismerésének őszinte igényével ülnének le
beszélgetni egymással. A keresztény hitet és a tudo-
mányt is érintő kérdések kapcsán ráadásul sok laikus
hívő és ateista vagy agnosztikus világnézetű tudós
nem is érti vagy tagadja egy ilyen eszmecsere értel-
mét. Megdöbbentően sokszor hallhatók olyan meg-
jegyzések, hogy vajon mi jó származhat a tudomány
képviselőinek az egyháziakkal folytatott párbeszé-
déből, vagy hogy mi közünk lehet nekünk, hívőknek
olyan tudósokhoz, akik esetleg el sem tudják fogadni
az egyház létezésének alapját.

Pedig a hittel és az ésszel történő megismerés sok-
kal kevésbé választható szét, mint ahogyan azt első
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ránézésre gondolnánk. Elég csak arra gondolni, hogy
a teológiai és a természettudományok egyaránt fogé-
konyak a filozófia, az ismeretelmélet kérdései iránt.
A kereszténység teljes történetén végigfut a hit és a
tudás viszonyának vizsgálata, a hittudomány pedig az
újkori tudományos forradalom óta előszeretettel hasz-
nálja fel más szaktudományok módszereit és ered-
ményeit (vagy reflektál azokra), legyen szó akár a tör-
ténelemtudományról, a szociológiáról, a pszichológiá-
ról vagy a természettudományokról. Konkrét példá-
kat, felfedezéseket lehetne sorolni a régészet, a filoló-
gia vagy akár az elméleti fizika területéről, melyek
jelentős teológusokat késztettek reflexióra vagy ko-
rábbi nézeteik revideálására.

A hit és a tudomány közti összekötő kapcsot azon-
ban nem csak ez jelenti. A huszadik században mint-
ha kicsit elfelejtettük volna, hogy mi mindannyian:
hívők, tudósok (beleértve a hívő tudósokat is), ateis-
ták, laikusok stb. ugyanannak a közösségnek va-
gyunk tagjai. Egyre több jel figyelmeztet manapság
arra, hogy ezt az akár helyi szinten, akár globálisan
megélt közösséget óhatatlanul is érintik azok – úgy a
lakóhelyünket, mint a világot alapjaiban megváltoz-
tató – gazdasági, társadalmi, ökológiai folyamatok,
amelyek egyre nagyobb sebességgel gyűrűznek be
életünkbe, és amelyekre mind a hit, mind a tudo-
mány eszközeivel magyarázatot, választ, viszonyulást
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próbálunk találni. És ezen a ponton elengedhetetlen
és megkerülhetetlen a vallásos és a tudományos kö-
zösségek párbeszéde, legyen szó akár a genetikai ku-
tatások etikai normáinak felállításáról, az éhezés eny-
hítésének lehetőségéről génmanipulált élelmiszerek
felhasználásával, a Földet fenyegető klímakatasztró-
fáról vagy akár a közelmúltban Európában is föllán-
golt neokreacionista vitáról.

Ezekben a dolgokban segíthet eligazodni ez a kö-
tet, mely a Szegedi Tudományegyetemen, illetve a
Bécsi Magyar Diákok Egyesületének tagjai előtt az
elmúlt 7-8 évben megrendezett vitaestek és egy elő-
adás anyagát tartalmazza. A vitapartnerek: teológu-
sok, filozófusok, természet- és társadalomtudósok,
akik a hit és a tudomány legkülönbözőbb határterü-
leteiről folytattak párbeszédet. A kötet elején talál-
ható általánosabb, filozófiai jellegű kérdésektől ha-
ladva egyre konkrétabb problémák kerülnek elő a
bio- és a szociális etika, az ökológia és a globális fo-
lyamatok témakörei közül. Az elhangzottak idősze-
rűségét illusztrálja, hogy még a legkorábban, a nyolc
évvel ezelőtt elhangzott vitaestek anyagát is megle-
pően kevés ponton kellett az azóta eltelt idő miatt
aktualizálni.

A vitákon résztvevők a magyar egyházi és tudo-
mányos élet legnyitottabb, a párbeszédre leginkább
kész képviselői. Hiszem és tudom, hogy azáltal, hogy
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vállalták a kihívást, ami egy ilyen rendhagyó rendez-
vényben rejlik, fölbecsülhetetlenül sokat tettek szo-
lidáris közösségek, egy nyitott társadalom és egy mo-
dern Magyarország kialakulásáért.

A kötet szerkesztése során ért minket a hír Weiss-
mahr Béla jezsuita atya, szegedi és müncheni filozó-
fiaprofesszor tragikusan hirtelen haláláról – néhány
héttel azután, hogy a javított kéziratot néhány ked-
ves és bátorító megjegyzés kíséretében visszaküldte.
Őrizze ez a kötet az ő emlékét, elkötelezettségét hí-
vők és nem-hívők, tudósok és laikusok, vagyis mind-
annyiunk közös céljai iránt.

2008 januárjában
Dombi Péter
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