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Gilicze Tamás 
 

A KÉRDÉS KÉRDÉSE 
Tudománytalan misztikus fragmentum 

 
-I. 
Továbbgondolásra 
 
0. 
Vannak dolgok, melyeket minden különösebb nehézség nélkül közölni 
tudunk a rendelkezésünkre álló nyelvi jelek segítségével. Viszont bizonyos 
gondolatok, – melyek az elme számára nem feltétlenül a beszélt nyelv 
szintjén jelenülnek meg – közlésük során könnyen elveszíthetik elsődleges 
tartalmukat. A nyelv nem mindig izomorf adatátvitel. Különösen vonat-
kozik ez az ember önmagára vonatkozó kérdéseire adandó válaszkísérle-
tekre, hiszen ő a kérdező, mint szubjektum, és a kérdés, mint objektum 
egyben. E sorok írója mindezen nehézségeket megtapasztalván mégis 
kísérletet tesz a címben foglalt probléma tárgyalására, s nem felejti Ágos-
ton szavait: „Ha senki sem kérdezi, tudom; ha kérdik tőlem, s meg aka-
rom magyarázni, nem tudom.”1 
 
I. 
Ha a teológia a keresztyén hit tartalmának a kifejtése (a hermeneutikai 
megfontolásoktól a gyakorlati teológiáig), akkor e kifejtés mindig bizo-
nyos szempontok szerint, valamivel relációban jelenül meg. A keresztyén 
teológia természete szerint dinamikus, térben és időben különféle hang-
súlyeltolódások (bizonyos tekintetben anomáliák) figyelhetők meg. A 
patrisztikus írók például igen hangsúlyosan foglalkoztak Krisztus kettős 
természetével, míg a skolasztikus teológiai gondolkodók e problémát nem 
negligálva, de egy kicsit félretéve, a teológia szilárd megalapozásaként 
inkább a hit és értelem viszonyának tisztázásán fáradoztak. A reformáció 
kezdetén a megigazulás-tan került a teológiai diskurzusok homlokterébe, a 
protestáns ortodoxiában a tan ésszerű tisztasága, a pietizmusban a szemé-
lyes, mindennapokban megélt hit. Ez a dinamizmus nem csupán időben 
követhető nyomon, hanem térben is. A keleti és nyugati keresztyénség 
eltérő fejlődése, és különösen a XVIII. századtól – a keresztyénség egyfaj-
ta globalizálódása miatt – tapasztalható különbségek ezzel magyarázhatók. 
Elég csupán utalni a felszabadítás teológiára, az Amerikában népszerű 
millenizmusra, illetve a feketeteológiára. Az eddigiekhez hasonlóan elna-
gyoltan és felületesen bizonyára hamar elérkeznénk az itt és mostba, célki-
tűzésünk szempontjából szükségtelen a további kirándulás; az első mon-
datban szereplő tétel elégséges argumentumokkal rendelkezik. 
                                                 
1 Szent Ágoston vallomásai. Budapest, é. n., 319. p. 
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II. 
Valami van tehát a dolgok mögött, mely a meglévő kijelentés különböző 
struktúráit bírja szóra. Ez a valami – talán banálisnak tűnik – nem más, 
mint a kérdés. Az emberi szubjektum a környezetével történő interakció 
hiányában működésképtelen, önmagába zárt rendszer lenne. A fennálló 
viszony a külvilág oldaláról csaknem egyértelmű, hiszen az embert ugyan-
úgy érik külső hatások, mint egy kődarabot vagy falevelet. Ami azonban 
az ember és külvilága között fennálló interakciót megkülönbözteti az 
egyéb objektumok közötti kölcsönhatásoktól, az a viszony emberi oldala: 
az intencionalitás, mely szubjektív (mentális) állapotok valamire vonatko-
zását, irányultságát jelenti. (Pl.: a kézremegés is mozgás, de nem nevezhe-
tő cselekvésnek, mert hiányzik belőle az olyanfajta intenció, amely már 
egy diszkrét integetésben benne van.) Tulajdonképpen ez az ember világ-
ra való nyitottsága, mely Pannenberg szerint: „azt az alapvető tulajdonsá-
got jelzi, amely az embert emberré teszi, az állattól megkülönbözteti, és 
egyáltalán az emberen kívüli természet fölé emeli.”.2 Ez az adottsága ké-
pessé teszi arra, hogy alapvetően önmagából kiindulva megpróbálja elhe-
lyezni magát a világban. Kérdéseket tesz föl, melyek mélyén ott rejlik a 
rendeltetésére vonatkozó kérdés. E legelső pedig további kérdéseket imp-
likál aszerint, amilyen meglévő struktúra alapján igyekszik megismerni a 
kérdező a világot. 
 
III. 
A kérdezés szoros összefüggésben van azzal a folyamattal, amit gondol-
kodásnak nevezünk. A gondolkodás sohasem indikatív, lineáris tevékeny-
ség, – hacsak nem l’art pour l’art intellektuális akrobatikáról van szó – 
hanem probléma- és feladatorientált cselekvés. A világra irányuló 
intencionalitás folyamatában kérdésekben manifesztálódó problémák 
jelentkeznek a megismerő, rendszerező elme számára. A tényleges, kreatív 
gondolkodás feltétele a kérdés létrehozása, a kérdezés állapotába való 
belehelyezkedés. A kérdező a világtól kissé eltávolodva egy jelet küld a 
megismerni kívánt objektumra, és az arról visszaverődő információ egy 
szeletet szolgáltat a valóságról – hasonlóképpen a lokátor működéséhez. 
A visszaérkezett jelek pedig tovább finomítják, módosítják az addigi ada-
tokat, pontosabb képalkotás lehetséges, ám a legpontosabb is csak közelít 
a ténylegeshez, de el nem érheti. Az állandó kérdezés már sokkal több, 
mint szimpla problémamegoldás, együttélés a Gonddal, maga a gondol-
kodás. 
 
IV. 
A világ változik, a végső valóság viszont tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz. Világunk némileg alkalmas arra, hogy megmutatkozzék benne a 

                                                 
2 Pannenberg, Wolfhart: Mi az ember? Budapest, 1998, 8. p.  
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végtelen, ám természete alapján nem képes a tökéletesség kiábrázolására. 
Csupán szeletek, töredékek, szikrák látszanak át a túlnani valóságból. 
Mindig azok, amiket az adott kor és kultúra kérdései megszólítanak, for-
mába öntenek és „áthívnak” onnan, hogy strukturálják a létet, adjanak 
formát a világnak. A magánvaló teljességében természetesen a tudomány 
számára  továbbra is megismerhetetlen marad, ám annyit megláthat min-
den kor és kérdező kultúra, hogy a hozzá vezető utat megtalálja. 
 
V. 
A szó és a Szó nem kompatíbilis egymással. 
 
VI. 
Felmerülhet a kérdés (hmm…), hogy a keresztyén teológiában mi szükség 
van a folyamatos kérdezésre, hiszen Isten normatív módon kijelentette 
(kijelenti) magát a Szentírásban, s ez alapján megszülettek a közösség 
(zsinatok) által elfogadott tanok és hitvallások, melyek együtt megfelelő 
útbaigazítást adnak a világban bolyongó hívő számára. A felvetés jogos-
nak hangzik, de több dolog miatt is el lehet hárítani. Az egyikről meglehe-
tősen sokat beszélünk, de talán nem vonjuk le a megfelelő konzekvenciá-
kat: miszerint a hit primer szinten individuális, az egyén Istennel való 
személyes viszonya. E viszony azonban mások által rögzített dolgokon 
(is) alapszik, ezért az egyéntől reflexivitást kíván. A nem reflexív hit nem 
hit. Egyetérthetünk Heideggerrel: „… az a hit, amely nem teszi ki magát 
folyamatosan a hitetlenség lehetőségének, nem is hit, hanem kényelmi 
berendezkedés, megegyezés önmagunkkal, hogy az elkövetkezendőkben 
ragaszkodunk a valamiképpen ránk hagyományozott tanításhoz. Ez akkor 
azután már sem nem hit, sem nem kérdezés, hanem közöny…”.3  
 
VII. 
A folyamatos kérdezésre azért is szükség van, mert az őszintén feltett 
kérdések szoros relációban vannak a szubjektumot nem kis mértékben 
determináló szituációval, vagyis a kérdések (és a válaszok is) korok szerin-
ti paradigmák alakjába illeszkedve rendeződnek el. A Heidelbergi Káté ezt 
ékesen bizonyítja. Ursinus és Olevianus kérdéseikkel szóra bírták az Írást 
és az autentikus válaszokban kimondta, hogy a mise nem más, mint meg-
tagadása Jézus Krisztus egyetlenegy áldozatának és szenvedésének, és 
kárhozatos bálványimádás; hogy emelt fővel várhatom, hogy Ő minden 
ellenségeit és ellenségeimet az örök kárhozatra vet; ésígytovább 
ésígytovább. Ma már ilyeneket nehezen merünk kimondani, legfeljebb 
szigorúan magunk között, a gondosan bezárt templomajtók mögött, de a 
világ és a többi felekezet felé semmiképpen. Sőt, kit érdekel ma már az a 
kérdés, hogy „Mimódon igazulhatok meg Isten előtt?”? Legfeljebb a tör-

                                                 
3 Heidegger, Martin: Bevezetés a metafizikába. Budapest, 1995, 5. p. 
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ténészeket, és azokat, akik nem ebben a világban élnek. Ma talán mások a 
kérdések, mint ötszáz évvel ezelőtt. És hiába ismerjük a félévezredes vála-
szokat, nem sokat érünk velük. Furcsán néznek ránk, mint valami idegen-
dekre és mi azt gondoljuk, hogy hitünk és Istenünk miatt. Pedig nem, 
csak a nem autentikus válaszaink miatt. 
 
VIII. 
A szerző a továbbiakban lemond arról, hogy maga írja tovább szerény 
munkáját, és arra bíztatja az Olvasót, hogy az alábbi üres részben folytas-
sa, tegyen megjegyzéseket, kritikai észrevételeket. Az eddigi olvasás révén 
már úgyis egy másik munka született, legyen hát egészen egyedi, személy-
re szabott alkalmazású befejezés, vagy maradjon szabadon, mint a kérde-
zés maga. 
 
 
 




