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Tizenkét tudós tanúsága
Chikán Ágnes (szerk.) Levelek
a tudás fájáról címû könyvérõl

A könyv alcíme: Beszélgetés hívõ természet-
kutatókkal. Hozzátehetnénk: életükrõl, az 
elmúlt négy-öt évtizedrõl, tudományról és 
hitrõl. Szokatlan kis könyv. Vélemények, 
vallomások arról, amirõl a magyar tudós világ-
ban nyilvánosan nem szokás beszélni. Talán 
nem is illik. Mert a hivatalosak véleménye 
szerint „a vallás magánügy”. Ezért aztán egyik-
másik interjú meglepetést okoz. Hát õ is hívõ? 
És nem meglepetés, hogy a természetkutatók 
mellett nincsenek társadalomtudósok. Abba 
az irányba hívõ emberek évtizedeken át még 
nehezebben indulhattak.

Az interjúk a tudomány és a Magyar Tu-
dományos Akadémia világában jól ismert 
Bárdossy Györggyel, Borhidi Attilával, Du-
dits Dénessel, Freund Tamással, Hámori 
Józseffel, Kertész Zoltánnal, Király Zoltánnal, 
Klement Zoltánnal, Kroó Norberttel, Roska 
Tamással és Vizi E. Szilveszterrel abc-rend-
ben sorakoznak, csak a jezsuita Somfai Béla 
került, ki tudja miért, az MTA elnöke után, a 
sor végére. Tizenkét életút, amely a pártál-
lamban másként gondolkodók szakmai útját, 
nehézségeit, sikereit, támogatóit is megmu-
tatja. A családi hátterekben visszaköszön az 
emigráció, a kitelepítés és a börtön. A szemé-
lyes sorsokban elõfordul segédmunkás-lét, 
Szibéria, az egyetemre nem bejutás és az on-
nan eltávolítás, földalatti vallási kiscsoportos 
munka, illegalitásban végzett noviciátus és 
persze minduntalan a vallásosság titkolása. 
Ám a kötet olyan emberekrõl szól, akik 
kiállták a próbát, és végül befutottak. Szinte 
szükségszerû a következõ fordulat: „Mindig 
egyengette utamat a szerencse.” „Szeren-
csém volt.” „Szerencsésnek tartom magamat.” 

„Segített a gondviselés.” 
Akiknek nem volt „szerencséjük”, azok 

nincsenek a kötetben. Vajon tényleg csak 

szerencse dolga az egész? Az emlékezések 
két további fontos tényt is megmutatnak. 
Bármilyen „rossz lapokkal” – vallásossággal, 
ellenségnek minõsített szülõkkel – kezdte 
valaki az életet, mindig akadtak, akik mellé 
álltak, védték, támogatták. Ez sok esetben 
el tudta hárítani az üldözés nagyját. De az 
elfogadottságért a hívõ embernek másnál 
akkor is többet kellett dolgoznia.

Európa nyugatibb tájain a vallásosság 
a természetes állapot. Ott azt magyarázzák, 
hogy valaki miért nem vallásos. A volt szo-
cialista tábor országaiban fordított a dolog. 
Itt azt kell kérdezni, hogy miképp lett valaki 
vallásossá. Amerikában az emberek negyven 
százaléka vált élete során legalább egyszer 
vallást, világnézetet. Ott gyakori a felnõttkori 
áttérés, megtérés. A nálunk megkérdezettek 
más világban élnek. Az õ elsõ válaszuk szinte 
kivétel nélkül ugyanúgy hangzik. „Vallásos 
családból jöttem.” S gyakori a második indok, 
az egyházi iskola. A kötet egyik tudósa mél-
tán büszkélkedik a budai ciszter gimnázium-
mal. Osztályából öten lettek akadémikusok, 
ketten pedig a miniszterségig vitték…

Évtizedekkel ezelõtt szamizdat könyvek-
ben olvasgattam a tudománytörténet vallásos 
nagyjairól. Legtöbbjük fejében meg sem 
fordult, hogy a vallás és a tudomány között 
ellentét lenne. A hivatalos ideológia szintjére 
emelt materializmus évtizedei után mégis 
érdekel, hogy vallásos hitet és racionális tu-
dást miképpen használják együtt  tapasztalt, 
rangos magyar természettudósok. Erre a 
kulcskérdésre az interjúk készítõje a teremtés 
és az evolúció kapcsán próbált megoldást 
találni. A kapott válaszok egybecsengenek, 
és rögtön tovább is vezetnek. „Azt elhinni, 
hogy véletlenszerûen jött létre a Világegye-
tem, nehezebb, mint azt, hogy emögött 
teremtõ erõ van.” „A teremtés egy folyamat, 
amely ma is tart.” „Hiszek a teremtésben és 
az evolúcióban.” „A fejlõdés egyetemes tör-
vényeit megalkotta az Isten, s a világ ezek 
szerint mûködik. Mi ezeket a törvényeket 
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kutatjuk. Ránk bízta azt a feladatot, hogy 
ismerjük meg õket. Ezt hívják tudománynak. 
Aki kutatja saját területét, az Isten által írt 
törvénykönyvet tanulmányozza.” „A világ 
megismerése egyenlõ a Teremtõ megisme-
résével.” A megkérdezett tudósok nemcsak 
azt vallják, hogy a hit és a tudás jól összefér, 
hanem – Poppert és Ecclesst idézve – azt is, 
hogy „hit nélkül nem létezik tudományos 
teljesítmény”, vagy ahogy Polányi mondta, 

„a tudósnak szüksége van a hitre”. Akármi-
lyen modellben értelmezzük ismereteinket, 
annak határai vannak. Gondolkodásunk 
és kultúránk legalapvetõbb természetébõl 
következik, hogy mindig „van egy olyan 
pont, amelyen túl nem tudjuk, mi történik. 
Az ezen túli világot el kell képzelnünk, el 
kell hinnünk.”

„Gyakorló, hithû katolikus vagyok, vasár-
nap becsülettel elmegyek a misére, azonban 
a hit ennél több”, figyelmeztet az egyik tudós. 
A hit nem pusztán az ész, hanem a szív, az er-
kölcs, az emberi kapcsolatok, sõt a közélet vi-
lága is. „A tudás nagyon szép, hasznos dolog, 
de soha nem szabad elfelejteni: nem ez ad 
választ életünk értelmére, hanem a vallás. Az 
élet nagy, alapvetõ kérdéseit és konfliktusait 
nem a tudomány oldja meg, hanem a szeretet 
gyakorlása.” „A keresztény vallások közös-
ségi élményt adnak.” „Az egymásért érzett 
felelõsség tudata, embertársaink önzetlen 
szeretete részben eltereli figyelmünket saját 
gondjainkról, és maradandó örömérzetet 
okoz. Ezeket az érzéseket pedig elsõsorban 
a hit táplálja.” „Téved, aki úgy gondolja: 
nincs vallás nélküli általános emberi erkölcs. 
Az viszont tény, hogy a valláserkölcs szilárd 
pilléreire erõsebb fölépítményt lehet húzni.” 

„Isten világosan kinyilatkoztatta az erkölcsi 
feladatainkat is. […] Mivel a közélet ügyei 
minduntalan erkölcsi kérdéseket vetnek fel, 

nem lehetünk tétlenek. A hit és az erkölcs 
dolgaiban (akkor is) állást kell foglalnunk, 
ha azok közügyeket érintenek.” (Az olvasó 
itt meghökkenhet és észreveheti, hogy a 
vallásos ember nem tud mit kezdeni a „vallás 
magánügy” jelszavával, legfeljebb azt érzi, 
hogy megint mások próbálják megmondani, 
hogy neki milyennek kellene lennie.)

Gyermekeink számára már történelem az 
a korszak, amikor azt hirdették, hogy okos, 
mûvelt ember nem lehet vallásos. Csõdöt 
mondott egy félresikerült, erõszakos álom. A 
pártállamnak azt is csak részlegesen sikerült 
elérnie, hogy hívõ ember ne tanulhasson, és 
ne juthasson a társadalom szempontjából 
fontos szerepkörbe. A vallásos embert sújtó 
akkori diszkrimináció sokak útját elvágta, a 
legjobbakat megedzette, nagyobb teljesít-
ményre serkentette. õk ma azt hirdetik, 
hogy nem az az igazi tudós, aki megáll a 
részleteknél, hanem aki túl mer nézni azon, 
ami már tudott. A „túl”-ban pedig a természet-
feletti és a vallás lehetõsége is benne van.

Tizenkét természettudós amellett teszi 
le a voksot, hogy a vallás és az egyház érték, 

– az õ életükben is, a társadalom számára is. 
A kötet eközben kulturális viszonyainkról 
is sok minden elmond. Azt is jelzi, hogy 
hozzászoktunk a vallási fogalmak pontatlan 
alkalmazásához. Csak kicsit zavarja az olva-
sást, hogy a „hitközség” itt nem zsidó, hanem 
katolikus hívõ közösségre, egyházközségre 
vonatkozik, vagy hogy a „tiszteletes” a kö-
tetben római katolikus és nem protestáns 
lelkészt jelent. Az interjúk Chikán Ágnes 
beleérzõ munkáját dicsérik. (Chikán Ágnes: 
Levelek a tudás fájáról. Beszélgetések hívõ 
természetkutatókkal. Agroinform Kiadó, 
2005, 173 p.)
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