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II. JÁNOS PÁL 
BOCSÁNATKÉRÉSEI! 

 

 

 

Véleményeim a világról, a kultúrákról 

 

 

 

 

Giordano Bruno:… „én őket a föld héroszainak tartom. 

De nem akarok nekik hinni ok nélkül” 

  



 



Lillának 

Röpkén libben, lenge szárnyon 

Pillangóként hópehely. 

Megtelepszik szempilládon, 

Szépségedről énekel. 

 

Szemed szikrázó tüzében 

Megcsillantja lángjait, 

Elolvadva, szép hevében 

Rád csókolja vágyait! 

 

1962 Szilasliget 

 

Egy boldog ötven év emlékére ajánlom ezt a könyvet fele-

ségem emlékének! Legalább Ő tudta mennyire szerettem. 

 

2015 



A könyv alcíme: „Nihil humani me alienum esse puto” 

 

(Lécci keresd meg a szótárban.) 

 

A borítóképen a National Geografic fotója látható. 

 

Megfontolások 

 

Vannak a kultúrának olyan rétegei, amelyekben a míto-

szok igazságtartalma nem befolyásolja a végeredményt, 

ilyen például a művészet. 

 

És vannak amelyikben igen. Ezeket (az egyre bővülő) 

rétegeket nevezzük tudománynak. 

 

Illiberális. Demokrácia? 
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Döbbenetes: Két hárommillió magyar ember nem vallá-

sos (sem barkácsolt, sem tételes vallást nem hisz) de miu-

tán ma minden arról szól, hogy az ember csak vallássza-

badságban élhet – ez a törekvés érthető az elmúlt évtize-

dek szellemi diktatúrája után – a valláskritikák nem érnek 

el az emberekhez, ezzel elősegítjük, hogy soha ne tűnje-

nek el a vallások közötti ellentétek, és a szélsőségesek 

gaztettei. 

 

Tudományt tanítunk, de valláskritikát nem. Vallást taní-

tunk, de tudománypárti elképzeléseket nem. A tudomány 

önmagában nem képes – mert nem is célja tömegeket 

meggyőzni a saját igazáról – és a tudósok sem ketrechar-

cosok, hogy saját egzisztenciájukat veszélyeztessék a 

társadalom többségére jellemző gondolkodásmód bírála-

ta miatt. A tudományosságnak nincs pápája, mert a 

tudmány nem egy felülről szervezett közösség, mint 

mondjuk a katolikus vallás, amely már nevében is egyed-

uralomra törne. 

 

A szekptikusokról 

Néhány országban szitokszó az ateizmus, néhányban 

nem. Jó lenne eme utóbbiak kultúráját követni. Az áltu-

domány ellen nem csak a szkeptikusok harcolhatnak, 

mert a vallás és az áltudomány egyre inkább összefonó-

dik, ezért kell egy kevésbé szégyenlős megközelítés, ahol 

nyíltan kimondjuk, amit gondolunk, ez a lelkiismereti 

szabadság lényege! Az áltudomány teret kap, ha nem 


