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A szakkollégiumi kurzusok célja, hogy a különböző szakokon tanulmányokat folytató 
szakkollégisták rendelkezzenek egy közös gondolkozási alappal, amely megalapozza 
keresztény értékrendjüket és felkészíti őket a közéletre, illetve segíti őket, hogy jobban 
kommunikáljanak egymással és másokkal. A kötelező kurzusok megalapozzák a 
Szakkollégium által kínált keresztény társadalmi alternatívát. A választható kurzusok 
meghirdetésekor is arra törekszünk, hogy az interdiszciplináris témák kerüljenek kiírásra, 
mivel a szakkollégisták különböző karokon és szakokon folytatnak tanulmányokat. 

Külön figyelmet szentelünk az előadásokban arra, hogy bemutassuk az ember védelmében 
megfogalmazott keresztény szociális tanítást, hirdetve nemcsak az emberi javak Istentől való 
rendeltetését, a szolidaritásra épülő, elnyomás nélküli társadalmi rendet, hanem a vallási és 
lelki természetű értékek szükségességét is, mind a társadalmi, mind a személyre vonatkozó 
igazságosság megvalósulásában. 

A kurzus feladata bemutatni, Föld és Ég/Tudomány és hit kapcsolatát 

A tantárgy célja a tanárképzős hallgatóknak a látókörének bővítése a választott szaktól 
függetlenül. Az örökzöld témának: a tudomány ÉS vallás, avagy tudomány VAGY vallás 
kötőszó jelentőségét és hátterét elemezi a tantárgy; pl. „Lehet-e egy természettudós hívő, 
vallásos ember?” 
A kurzus jelentősége abban áll, hogy fogódzót nyújtson a leendő tanároknak, akik 
(bizonyára) majd válaszolniuk kell a diákok kérdéseire, ami a valós- (látható, természetes) és 
transzcendens (láthatatlan, természetfeletti), illetve a  racionális és irracionális viszonyára 
vonatkozik. Hogyan egyeztethetők össze a tanult természeti törvények a Bibliában leírtakkal. 
A teljesség igénye nélkül a szakirodalomra támaszkodva elemezzük a feltett kérdésre a 
választ. Ugyanis, azt szeretnénk elérni, hogy a hallgatók, csak annyi időt és teret szenteljenek 
a tudománynak, mint amennyit az áltudományokra – azaz ezeket tudják megkülönböztetni – 
szánnak, és az már óriási nyereség lenne a hiszékenység leküzdésére 
 
Tananyag: Az órán leadott és megbeszélt anyagok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurzus tematika: 



Számonkérés: Félévközi és félév végi ZH és végül szóbeli vizsga 

Szakirodalom: 

Oktató: Dr. habil. Unger Zoltán PhD, egyetemi docens, ELTE BDPK 

  

Jegyzet, tankönyv, irodalom 
Szerző(k) Cím Kiadó 

Unger Zoltán (szerk.) 
Föld és Ég I.-II., Tudomány és hit, Geológia és 
Teológia (konferenciakötet) 

Hantken kiadó és 
Magyarhoni Földtani 
Társulat 

Prohászka Ottokár Föld és Ég  
Bolberitz Pál – 
Freund Tamás 

Hit és Tudomány, A reménység végtelen útján Manréza füzetek 

XVI. Benedek – 
Piergiorgo Odifreddi 

Kedves teológus pápa! Kedves ateista 
matematikus! 

Új Ember Kiadó 

Csermely Péter Hogyan egyeztethető össze a tudomány a hittel? http://csermelyblog.tehetse
gpont.hu/node/105 

Köntös László Re-Konstrukció - rovat Reform. Lapja 
Alister E. McGrath Meghökkentő értelem Kálvin Kiadó 
Anselm Grün, Tomas 
Halik, Winifried 
Nonhoff 

 
Távol az Isten, Hit és hitetlenség párbeszéde 

Pannonhalmi 
Főapátság Bencés 

Francis S. Collins Isten ábécéje Akadémiai Kiadó 
A Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia 
Körlevele 

Felelőségünk a teremtett világért 
Szt. István Társulat 

Dombi Péter 
Hiszem vagy Tudom? Vitaestek hit és Tudomány 
viszonyáról 

Typotex Kiadó 

Visky S. Béla Megtartó Ismeret Erdélyi Ref.Egyh. 
John C. Lennox A tudomány valóban eltemette Istent? Evangéliumi Kiadó 

Wolfgang Wadlstein 
A szívébe van írva, A természetjog, mint az emberi 
társadalom alapja 

Pázmány Könyvek 

Benedek István A tudás útja Magyar Könyvklub 

Sipos Imre 
Az önzetlenség öröme, A szabadság diadala 
Az evolució misztériuma 

Nihil Obstat, Balázs 
Béla Ep.Kaposvár 

II.János Pál Fides et ratio https://regi.katolikus.hu/ko
nyvtar.php?h=69 

Lovas András A bölcsesség kezdete Kálvin Kiadó 

1. Bevezetés, a tárgy tematikája és a teljesítés követelményei 
2. Tudomány-áltudomány és vallás-álvallás viszonyai 
3. Evolúció, Teremtés, Altruizmus, Hominizáció 
4. Kreacionizmus, Értelmes tervezés 
5. A csodák és természete (özönvíz, vízen járás stb. mindennapi csodák) 
6. Félévközi ZH 
7. Teremtésvédelem a természettudós szemével és az egyházban (ökogyülekezetek) 
8. Az ateizmus szerepe a hit megtisztulásában, felnőtt tudós hitvallók. 
9. Tudás és Bölcsesség, Racionális és irracionális, Megismerés és értelem 

10. Szaktudósok, illetékességi területek és jogtalan határátlépések 
11. Természetjog, „ami szívükbe van írva”, etikai vonatkozások 
12. Összefoglalás és Záró ZH 


