BULÁNYI GYÖRGY

HISZEK…
A Márk-féle változat: Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Pár héttel ezelőtt elárultam
nektek, hogy a Hozsanna énekeskönyvben meg lehet találni a Hiszekegy szövegét. Utána meg a
kocsiban valaki elmondta, hogy úgy szoktam emlegetni az ittenieket, mint annak a népét, aki nem
nagyon lelkesedik a Hiszekegy-felmondásért. Vártam, hogy ülepedjék nálam egy kicsit a dolog, aztán
a szövegszerkesztő elé ültem. Íme az eredmény, a szerkesztmény.
Mondjuk-e a Hiszekegyet vagy ne mondjuk? Az Értelmező Kéziszótár szerint a hisz ige első
jelentése: a valósággal egyezőnek, igaznak tekint. Van hatmilliárd ember, van durván hatezer vallás, s
ennek megfelelően hatezer különféle Hiszekegy. De az egyes vallásokhoz tartozók is a maguk módján
hisznek, s a Hiszekegyükből az egyik ember ezt a tételt, a másik ember meg amazt nem fogadja el.
(Enyhítek: egy kicsit másképpen magyarázza, mint a papja.) Így aztán valójában nem hatezer
Hiszekegy van, hanem hatmilliárd. Ha egy vallási közösséghez akarok tartozni, akkor el kell
mondanom a választott vallási közösség Hiszekegyét – úgy tetszik.
De hát ha valaki nem akar hazudni? Ha valaki nem akarja kinyilvánítani azt, hogy a valósággal
megegyezőnek, igaznak tekinti azt, amit nem tekint a valósággal megegyezőnek és igaznak, vagy
legalább is nem tudja megállapítani azt, hogy vallásának egyik vagy másik tétele megegyezik-e
valósággal, igaznak tekinthető-e – az mit csináljon? Ne legyen vallási közössége? De hát szüksége van
rá, mert találkozni akar olyan emberekkel, akik – mondjuk, az azonos neveltetésük miatt – legalábbis
nagyjából azt tartják a valósággal egyezőnek és igaznak, amit ő. Mit csináljon? Csináljon egy új
vallást! Hogy lehet vallást csinálni új Hiszekegy nélkül? Még ha hárman meg is egyezünk egy új
Hiszekegyben, semmi sem biztosítja, hogy hármunkból én vagy te holnap is azt fogjuk-e a valósággal
egyezőnek, igaznak tekinteni, amit tegnap aláírtunk.
A Bokor kidolgozott egy lehetőséget. Nincs Hiszekegye, csak Hűségimája, s amelyet nem is
kötelező elmondani; elmondjuk, ha akarjuk. A Bokor mindenegyes tagja ahhoz a vallási közösséghez
tartozik – ha akar –, amelyet választ magának. Ha papként tartozik a választott valláshoz, el is mondja
hangosan vallásának krédóját; ha nem-papként tartozik hozzá, akkor becsukhatja száját, amikor
Hiszekegyet mond választott vallási közössége. De hát akár mondja, akár befogja a száját – mondhatja
valaki – hazudik, mert valamit a Hiszekegyből másképpen gondol, azaz a valósággal egyezőnek,
igaznak nem tekinti. Hiszen helyben marad, amikor a Hiszekegyet mondják, pedig ezt vagy azt nem
hiszi. Tehát hazudik és hazudik.
Mi a megoldás? Ki kell egészíteni az Értelmező Kéziszótárt. Kell belé egy második jelentés is.
Előbb elmondanám, hogy is vagyok én ezzel az egésszel, majd utána megpróbálom megfogalmazni a
szótár számára a második jelentést. A Hiszekegyben nem szerepelnek nyilvánvalóságok; olyan
megállapítások, amelyeket a szaktudományok elemi, középfokú vagy felsőfokú tankönyveiben
találhatunk. A Hiszekegyek megállapításai nem a tapasztalható valóságra vonatkoznak. A Hiszekegyek olyan megállapításokat tesznek, amelyekről a hatmilliárd ember valójában és ténylegesen
hatezer- vagy hatmilliárdféle módon gondolkodik. A Hiszekegyek olyan megállapításokat
tartalmaznak, amelyekre vonatkozóan nincsen egyértelmű tapasztalati bizonyosság, amelynek alapján
kijelenthetnők, hogy ezek a megállapítások a valósággal egyeznek, vagy a valósággal nem egyeznek,
hogy ezeket igaznak tekintem, vagy nem tekintem. A megállapítások megtalálhatók esetleg egy
filozófia-tankönyvben, mely érveket sorol fel amellett, hogy egy megállapítás igaz, vagy hamis. Vagy
megtalálhatók egy hittankönyvben, mely tudatja velünk, hogy egy vallási közösségnek ez a hivatalos
tanítása. Tehát – hinni kell! De fide – mondják a dogmatika könyvek.
Miért van ez így? Azért, mert van a létnek s a létről formált gondolatnak egy olyan tartománya,
amelyre vonatkozóan nincsen tapasztalati bizonyosság. E tartományról, ennek tartalmairól csak
szubjektív bizonyosságunk lehet: én valamit a valósággal egyezőnek, igaznak tekintek, de a mellettem
levő embertársam már nem tekinti annak. Nem azért, mert hülye, vagy gonosz, hanem azért mert ez a
tartomány-elem nem képes mindenki számára nyilvánvalóság lenni. Aki nem fogadja el, hogy a
muskátli – muskátli, annak megbomlott az elméje; mert van az azonosság elve, melynek tagadása
esetén nincs emberi gondolkodás, legfeljebb a megbomlott elme összevisszabeszéde. Aki nem fogadja
el Jézus istenfiúságát, annak nem bomlott meg az elméje; s aki elfogadja azt, annak sem bomlott meg

az elméje, mert ez állítással ráléptünk a létnek arra a tartományára, ahol immár nem létezik egyértelmű
nyilvánvalóság és bizonyosság.
Van tehát a létnek egy olyan tartománya, amelynek tartalmairól nem szerezhető tapasztalati úton,
vagy következtetések által bizonyosság. S vannak olyan tartományok, amelyek tartalmairól
beszerezhető ilyen bizonyosság. Ez utóbbiak területén van helye annak, hogy kijelentsük: a
valósággal egyezőnek, igaznak tartok valamit, pl. a muskátli az muskátli; zöld és bársonyos tapintású a
levele. Az előző tartomány tartalmairól csak annyit mondhatok, hogy én szubjektíve igaznak tartom,
vagy én szubjektíve nem tartom igaznak, vagy én szubjektíve nem tudom eldönteni, hogy igaz-e vagy
sem. Példák: Azt hiszem, hogy van Isten. Azt hiszem, hogy nincs Isten. Azt hiszem, hogy Isten
létezése számomra nem eldönthető. Azt hiszem, hogy Jézus Isten fia. Azt hiszem, hogy Jézus nem fia
az Istennek. Azt hiszem, hogy ez a kérdés nem eldönthető. – Megvan már a javaslatom a szótár
számára. A hisz második jelentése: szubjektív bizonyosság az objektíve eldönthetetlen kérdésekben.
Ha az objektíve eldönthetetlen kérdések tartományába érkezem, akkor, ha elmondok egy
Hiszekegyet, akkor is tudom, hogy ebbe a tartományba érkeztem. Ezért aztán állandóan ki vagyok téve
annak, hogy e tartomány valamelyik elemét igaznak tartom, vagy nem tartom igaznak, vagy nem
tudok dönteni, hogy igaz-e vagy sem. De akárhogyan is döntök, tudom, hogy döntéseim csak szubjektív és nem objektív érvényűek. Amikor vallásom valamely hittételeiről azt mondom, hogy ezt vagy
azt nem hiszem, csak annyit akarok ezzel mondani, hogy én szubjektíve és most úgy gondolom, hogy
nem egyezik a valósággal, nem tekinthetem igaznak, illetőleg a f... tudja, hogy igaz vagy sem.
De valahol otthon kell lenni a világban – mondja Tamási Áron Ábelje. Annál is könnyebben
elmondhatom az otthon használatos Hiszekegyet, mert életünket úgysem arra tesszük, amit igaznak
vagy igaznak nem láthatunk. Hanem arra, amiben hiszünk. Miben? Mondjuk az Isten Országában,
vagy az evangéliumban. Ha meg számunkra nem volna olyasmi, amiben hiszünk, amire rátennők
életünket, akkor felesleges kekeckednünk azzal, ami lehet így is, meg úgy is. Vagy nem így van?
Hogy mondta Jézus zsidóul azt, hogy tegyük rá valamire az életünk? TESUVAH. Annyit jelent ez
a szó, hogy hazatérés. A zsidóknak nagyon kedves volt ez a szó, mert nemcsak arról beszélt, hogy
Istenhez menjünk, térjünk haza, hanem arról is, hogy a babiloni fogságból is hazatérjenek –
Jeruzsálembe. Jézus korában nem kellett már a zsidóknak haza térniök Jeruzsálembe. Elég volt ha
évente egyszer a világ minden részéből, széder-estre, hazalátogattak Jeruzsálembe, a Templomba.
Át is alakult a tesuvah jelentése Jézus ajkán. Görögre már így fordították: METANOIA. Ez meg
annyit jelent, hogy alakítsuk át a gondolkodásunkat. Mire jó az? Máté így folytatja a jézusi felszólítást:
mert elközelgett az Isten Országa. Márk pedig így: és higgyetek az evangéliumban! Máté azt mondja,
ahogy azért van itt az ideje, hogy hazatérjünk az Istenhez, hogy átalakítsuk gondolkodásunkat, mert
Jézus fellépése következtében közel került hozzánk az Isten. Márk pedig arról beszél, hogy a
gondolkodás átalakítása azt jelenti, hogy hiszünk az evangéliumban.
Ez melyik hit? Azt a hitet jelenti, amelyik igaznak tart valamit, vagy a másodikat jelenti, a csak
szubjektív bizonyosságot? A harmadikat jelenti: amiben hiszünk, arra rátesszük az életünket. Máté egy
mert szóval megokolja a tesuvah-ot: mert itt az Isten Országa. Márk pedig egy és szóval kifejti a
tesuvah-ot: higgyünk az evangéliumban! A tesuvah, a hazatérés gondolkodásunk átalakítását jelenti, ez
pedig a hitet az evangéliumban.
Nem – hinni ezt vagy azt! Nem – szubjektíve bizonyosnak lenni valaminek az igazát illetően!
Hanem hinni valamiben, mégpedig az evangéliumban! Így ér össze Jézusnál a hazatérés és az életünk
rátevése az evangéliumra. Amikor mindez Jézus fejében össze és egybe ért, akkor érezte, hogy Most
vagy soha! Az Isten Országa elközelgett! Most már csak annyi a dolgunk, hogy meg is valósítsuk.
Hogy hogyan? Tudjátok.
Ez alkalommal megkíméllek benneteket attól, hogy elmondjam.

