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kard és kereszt egymás kihasználásáról szóló szerzıdése a 
megmaradás pillére? 

– Mit kezd azonban az egyház, egy emberi 
ösztönszintre degradált és orientált globális hatalommal, 
amely értéknélküli, gazdagságilag virtuális papírtömeggel 
vásárolja fel a világot minden tényezıjével és magával az 
emberrel együtt, amelyben azonban minden módszer és 
eljárás ellentétes az elfogadott isteni parancsolatokkal. 
Miközben egész felfoghatatlan nagy hatalma azon múlik, 
hogy az emberiséggel el tudja-e hitetni, hogy bankok által 
kreált toalettpapírja érték. Meddig tőrhet ez a hatalom a 
maga természetével ellentétes erkölcsi szabályokat és ma-
gatartást hirdetı más világszemléletet hirdetı hatalmakat. 
És mivel az egyház nem, vajon a vallás, a maga 
ösztönösségébıl fakadóan megütközik-e ezzel, vagy a bé-
kesség jézusi jelszavával, isten bárányaként engedi magát 
a vágóhidra vagy pusztulásba vinni, vagy programozott 
eunukká klónozni? A végletekig koncentrált tıke néhány 
„tulajdonosának” kiszolgálójaként? 

– Ha jól sejtem Makovecz úrnak is, nekem is az a nagy 
kérdésem, mire bátorítsuk az embert. Bármely áron védje 
meg magát még idıben, amíg még van emberi mivolta, 
vagy tíz évenként két milliárdja haljon éhen, vagy 
elpusztításra kerüljön? Amit meghagynak, az meg egy 
klónozott falanszterben váljon végrehajtó automatává? 

– Kimenjen, tehát az utcára és védje magát, amíg még 
van emberi formája, vagy az engedelmes Jézus türelmével 
várja halálát, megváltva mindenki által most már önmagát. 
– Tudós tehát Bulányi páter vagy igehirdetı. Dogma az ige 
vagy alkalmazott életelv. Még nem tudtam eldönteni, de 
hogy napok, hetek óta ezen (is) töprengek, a páter prédiká-
cióinak tulajdonítom. Mi lenne, ha İ döntené el? Budapest 
2007-04-01 Dr. Nagy Bálint – egy nem ateista, de sajátos 
világfelfogású plebejus. 
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HIT, TUDÁS, MEGGYİZİDÉS 
 

Kedves Professzor Úr! Nagy megtiszteltetés számomra, 
hogy olvasod Naplóimat. Reflexiód pedig váratlan ajándék. 
Köszönöm kérdéseidet. Megpróbálok válaszolni rájuk.   

Tisztáznom kell, mily értelemben használom a hit, 
tudás, meggyızıdés szavakat. A hit értelmi (kognitív) 
bizonytalanságot jelöl (Azt hiszem, hogy félnyolc van), a 
tudás értelmi bizonyosságot (Szent István 1038-ban halt 
meg), a meggyızıdés meg akarati-érzelmi (egzisztenciális) 
bizonyosságot (A valamelyik …izmus gyızelmére ráteszem 
az életem). Ezt az akarati-érzelmi bizonyosságot is mondja 
nyelvünk hitnek, s ez a fajta hit-bizonyosságunk 
támaszkodhat értelmi bizonytalanságra meg bizonyosságra 
is. A tudás (a2+b2=c2) ritkán fejleszt életünket arra rátevı 
bizonyosságot. Ez a fajta bizonyosság inkább az értelmi 
bizonytalanság talaján születik meg. 

Így a vallás javarészt olyanokat állít, amik elé 
odakívánkozik az értelmi bizonytalanságot megengedı 
szavunk: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában… 
Értelmi bizonyosságunk az ilyesfélékben szükségképpen 
nagyon is korlátozott. Szükségképpen, mert Isten létezését, 
léttartalmát nem tudjuk laboratóriumi eszközökkel vizsgálat 
tárgyává tenni. Aki az akarati-érzelmi bizonyosságot ki 
akarná zárni életébıl (tehát aki csak tudós akar lenni), nem 
szólhat hozzá az embert érdeklı kérdések igen jelentıs 
részéhez (politika és vallás). 

Magam olyan ember vagyok, aki vallásos nevelésben 
részesültem, és a ’40-es évek második felében arra a 

meggyızıdésre jutottam, hogy az evangéliumokból 
megismerhetı jézusi tanítás alapján lehet (az evangéliumok 
nyelvén görög nyelvén) megmenteni (sódzein), magyarul: 
üdvözíteni (üdévé tenni) az embert. Mégpedig evilágon is, 
és remélt odatúli életünkben is. 

A hit és kétség – értsd: az akarati-érzelmi bizonyosság 
és az értelmi bizonytalanság – a fentiek következtében 
tejtestvérek. A tudomány a kétség, az értelmi bizonytanság 
világa. A politika és a vallás az akarati-érzelmi bizonyosság 
világa. A tudós megfoszthatja magát az akarati-érzelmi 
bizonyosságtól – s ennek következtében agnósztikus lesz 
vallásban, politikában. És lehetséges számára a másik út 
is: vall valamit értelmi bizonytalanságai ellenére is, mert 
ember, mert érdekelt a laboratóriumilag ellenırizhetı 
dolgokon kívüli tárgyakban is. 

Hit annyiféle van, ahány ember. Embertársain hitével 
szemben szükségképpen fenntartásaim vannak. A 
vallásoknak krédójuk van, melyet elfogadnak azok, akik 
beállnak valamelyik vallás tagjai közé. Ez az elfogadás sem 
számolja fel azonban saját, egyéni hitüket. Valamennyi 
eltérést a krédótól még elvisel a vallások papi uralma 
(hierarchia). Ha akkora az eltérés, hogy nem viseli, akkor 
meggyújtja, ha teheti, a máglyát. Ha nem teheti, akkor csak 
kiközösít, esetleg felfüggeszt.  Mindegyik vallás vezetı 
rétege biztosítja a tagságot, hogy a felkínált krédó 
tartalmazza, mégpedig tévedhetetlenül, az egyetlen isteni 
igazságot. 

A trón és az oltár szövetsége – az államhatalom 
szövetsége egy vallással. Az elızı mondatban a hatalom, a 
trón erıszakszervezetet jelent. Hogy a hadvezetı fejede-
lem, vagy a gyızelemre természetfeletti erıket mozgósítani 
akaró pap-e a felelıs a háborúk halottaiért – irreveláns, 
mert mindkettı teljes erıvel dolgozik a gyızelemért. 
Egyhasiak. 

A történelem azt mutatja, hogy van igényünk vallásra is. 
Ma is, ha fogy is az igénylık száma. Nem tud egészen 
elfogyni, mert vannak kérdéseink, amelyekre nincs értelmi 
bizonyossággal adható válasz, s valakik igénylik az akarati-
érzelmi bizonyosságot. Bármikor fordulhat a jelen helyzet: 
növekedhetik a vallást kívánók száma. 

Az egyház embereket jelent, a vallás pedig hittartalmat. 
A kettı össze is tartozik: emberek adott hittartalmat 
gondolnak igaznak. Egyház vagy vallás tehetetlen a 
globális hatalommal szemben. A globális hatalom azon 
épül, hogy az ember gazdagabb akar lenni mint 
embertársa. Ezzel a hatalommal szemben csak az tehet 
valamit, aki elvégzi magán a Jézustól is tanított 
gondolkodás- és magatartás-átalakítást: nem a Mammon 
az istenem, nem akarok belıle többet, mint amennyi a 
másik embernek jut, hanem adni akarom a másiknak a 
magam anyagi és szellemi javait. Aki ezt elvégzi magán, az 
ki fog vonulni ebbıl a globális világból, ahogyan pl. Jézus is 
becsukta a maga názáreti faüzemét. Jézus nem volt 
engedelmes, három év alatt kivívta maga ellen az akkori 
urak gyilkos haragját. Jézus nem hallgatott senkire, csak a 
szívén (lelkiismeretén) keresztül beszélı Atyjára, s nem 
győjtvén hadsereget kénytelen volt türelmesen elviselni a 
keresztre feszítést. 

A ’40-es évek elsı felében jártam egyetemre, 
posztgraduálisan az 50-es években csak Győjtı politikusai 
fejlesztettek, a 60-as években meg a nép: a szállító 
munkások, s 60 esztendın keresztül egyfolytában a Bokor 
tagjai, akiknek egyik legfıbb jellemzıjük, hogy nem 
hazudnak. Ezek alapján mondom magamról, hogy annyi-
amennyi megszerzett tudás alapján, államtól-egyházamtól 


