
ASZALÓS JÁNOS

1931-ben született Sze

geden. Matematikus. Leg

utóbbi írását2DD8. 5. szá

munkban közöltük.

A kíváncsiság erénye
A klasszikus erkölcsteológia pontos fogalmi készlettel határozza
meg a keresztény életvitelhez szükséges erények körét és rendsze
rét: a hit-remény-szeretet hármasát az "isteni" erények csoportjá
ba, az okosság-igazságosság-bátorság-mértéktartás négyesét pe
dig - antik mintákat követve - a "természetes erények" csoport
jába sorolja. Ezek mellett, részben alapként, részben kiegészítés
ként még sok (úgynevezett másodlagos, de mégis igen fontos)
erényt sorol fel a lelkiségi és a szakirodalom (például alázatosság,
szelídség, engedelmesség, szolidaritás, szavahihetőség, tolerancia,
önmegtagadás stb.). Az erények lényeges jellegzetessége - k ülön
leges értelemben még az isteni erényeké is -, hogy bizonyos "be
gyakorlást" kívánnak ahhoz, hogy gyorsan mobilizálható készség
gé fejlődjenek - bár sohasem tekinthetők befejezettnek.

Ebben az írásban olyan erényekre szeretnénk az olvasó figyel
met felhívni, melyekre az irodalomban (majdnem) soha sem ta
lálunk utalást, s a lelkiségi beszélgetések során is ritkán. Sőt,

kapcsolt jelentéseik (konnotációik) miatt még a felsorolásuk is
nagy ellenérzést vagy a tagadás ingerét keltheti fel. A rosszcsen
gésű asszociációktól megszabadítva azonban - úgy érezzük,
hogy - megtalálhatjuk ezekben azt az értékes magot, melynek ré
vén - talán - az olvasó is szívesen megszavazza majd számukra
az "erény" minősítést. (Ezeket írásunkban lappangó vagy pszeudo-eré
nyeknek nevezzük.)

Rövid lista a legfontosabbaknak tűnő lappangó erényekből:

kíváncsiság, kalandvágy, kritika, ritmusérzék. közéleti elkötele
ződés, függetlenség, esztétikai "élvezet", a gyönyörködés (az
előzőtől eltérő értelmezéssel), érzéki élvezet, játékosság, harag,
humorérzék. Ebben az írásban csak a kíváncsiságra figyelünk.

Videturquod non: a kíváncsiságot eddig senki sem próbálta beilleszte
ni az erények katalógusába, legfeljebb mint veszélyforrást említik. A
katekizmusunk a felsoroltak nagyobb részét - így a kíváncsiságot is
- a "szenvedélyek" (passio) közé sorolja, melynek erkölcsi besorolá
sa az értelem és az akarat állásfoglalásától függ; erkölcsi értékét egy
adott helyzetben abból ítélhetjük meg, hogy a jó vagy a rossz irányá
ba hajt-e bennünket. A lélektan viszont sajátjának érzi, mint elemzés
re és értelmezésre váró jelenséget. - "Tudásszomj" néven már lenne
esélye a negyedik boldogság-mondás (Mt 5,6) hitelesítő ereje folytán,
csakhogy az ott szereplő "igazság" fogalmát aligha hozhatnák kap
csolatba a kíváncsiság megszokott jelentésével. Ez ugyanis inkább
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egyfajta léhaságra, fegyelmezetlen és céltalan önkielégülésre utal, és
legkevésbé az (élet)igazságban való gazdagodás vágyára: lásd a bul
vár-hírek tömegét. Szent Ágoston a Vallomásazban mond kemény
ítéletet a kíváncsiságról.

A kíváncsiság negatív (elítélendő vagy elítélhető) konnotációi
közül leginkább a felelőtlen életvezetés veszélyét szokták felróni.
Akit ugyanis dominánsan a kíváncsiság vezérel, az nem törekszik
céltudatos életvezetésre, hatékonysága kicsiny ("széles út"); a kí
váncsiság minden jó szándék fölé kerekedhet; a látványos, de
üres dolgok elvonják a kívánesi ember figyeimét a kevésbé szem
beszökő, de értékesebb jelenségektől stb. Ráadásul jogos az a féle
lem, hogy a kíváncsiság mechanizmusa következetesen kibújik az
erénycsőszként figyelő szellem ellenőrzése alól, hiszen érzelmi
diszpozícióink, pillanatnyi indulataink, gyakran tudattalan vágya
ink nyomása alatt áll, s ezért ellenőrizhetetlen. Erkölcsi megítélése
tehát ugyancsak megkérdőjelezhető; nem lehet semmiféle erény
kényszerzubbonyába öltöztetni, ahogy álmainkat sem.

Gyanítható az is, hogya kívánesi ember a kíváncsiskodással
megszerezhető ismereteket saját, esetleg önző céljaira kívánja
használni. Ezzel szemben az értékes tudásra szomjas embert (egy
alkalmi meghatározással) inkább az hajtja, hogy szolgálni kívánja
a megszerzett igazságot - azért, hogy cserébe saját szabadságá
nak terét szélesítse. Az így elnyert szabadság-többlet azonban
már Istennek tetsző érték, s ezért egyszer majd "kielégítést nyer".

Most úgy tűnik tehát, mintha öngólt lőttünk volna; a kíván
csiság sohasem telepedhet meg Isten országának erényei között.

Sed contra: ám mégis. Ehhez azonban előbb három fogalmi szűkí

tést kell tennünk.
1. A kíváncsiság-erény lényegéhez tartozónak tekintjük itt

(csakis ebben a gondolatmenetben), hogy nem tervszerű cselekvés
mintát követ; nem egy előre kitűzött cél vezérli - bár rábukkanhat
olyan dologra, melyet az egyén majd célként kezel. (Ha a célzott
kíváncsiság kerül előtérbe, azaz "valamire" vagyunk kíváncsiak, ak
kor az dönt, hogy ezt a megcélzott "valamit" egy testi-lelki-szel
lemi "haszon" érdekében keressük-e. Ha igen, akkor már kutatásról
beszélünk; ha viszont a keresés minden érdek nélkül való - "csak
úgy" keresünk ~, akkor még belefér a kíváncsiság jelenlegi értel
mezésébe. A haszon-talanság tehát lényegi meghatározó.)

2. A kíváncsiság keresési útvonala nem lineáris, hanem inkább há
lószerű, melynek csomópontjain a figyelem ide-oda vándorol, lát
szólag, vagy valóságosan is könnyedén.

3. Végül, szemben a kalandvággyal, a kíváncsisághoz nem
tartozik közvetlenül egzisztenciális kockázat. - Megjegyezzük, hogya
kíváncsiság "vadászterülete" többé-kevésbé korlátozott. Az egyik
oldalon a tárgytalan, s ezért csapongó és önvezérelt kíváncsiság
áll; Pál apostol ilyesmivel találkozott az athéni agórán őgyelgő
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polgárok között (ApCsel 17,21). Ez indítja a TV szerelmeseit a
céltalan csatornakeresés ciklikus sorozataira. Ez a tárgytalan kí
váncsiság. A másik, már témához kötött változatban ("kíváncsi
vagyok valamire", például a világmindenség szerkezetére; a kü
lönbözö vallások tanításaira) a kívánesi ember egy-egy tárgy
vagy jelenség területén kóborol, de minden érdek és szelekciós
szempont nélkül és minden kötelezettség kizárásával. Ez a tárgy
függő kíváncsiság. - Vizsgálódásainkból egyik változatot sem
zárjuk ki, kivéve, ha a keresés valamilyen, erkölcsi vagy más
szempontból kifogásolható, például "kíváncsi vagyok szomszé
dom magánéletére" .

Respondeo dicendum (válaszul az ellenvetésekre azt mondom): az így
értelmezett kíváncsiság egyfajta "alagúthatással" (fizikai analógia)
rendelkezik, melya kívánesi embert értékes igazságok felé terelheti.
S talán ez a - statisztikailag ugyan véletlennek nevezhető - hatás
az oka, hogy a kíváncsiság hajlama, a Gondviselés furcsa ajándéka
ként, mégis szükségszerűen épült be szellemi életműködésünk

alapszerkezetébe. Ha szabad analógiát keresni a biológiai evolúció
és a szellemi fejlődés mechanizmusai között, azt mondhatjuk, hogy
az evolúcióban szerepet játszó véletlen mutációk párhuzamba állít
hatók a szellem kíváncsiságának eredményeivel. Az agyműködés

ben is fontos szerepet játszik a véletlen, de az agy "rendezett káo
szában" érvényesülő véletlenek mérhető mintákat követnek. Ha ké
pesek vagyunk felismerni és "dekódolni" ezeket a mintákat a kí
váncsiságunk útvonalaiban is, akkor felismerjük, hogy figyelmünk
nek ez a látszólag kötetlen kóborlása szellemi életünkben értékes és
nélkülözhetetlen eszközként szolgál, éppen az életadó igazságok
(pozitív és negatív magatartási minták, esztétikai, egzisztenciális ér
tékek) véletlenszerű felfedezésében. (Ezzel nem akarjuk kisebbíteni
a céltudatos keresés fontosságát.) A kíváncsiság ugyanis gyakran
készít elő bennünk érzelmi-indulati diszpozíciókat; magunk készí
tette"videojátékokat" generálhat, annak szereplőit,eseményeit po
zitív, negatív vagy semleges mintaként mutatva be, melyek bennün
ket állásfoglalásra késztethetnek. A kívánesi kalandozás tehát egy
előkészítő szinten dolgozza ki és emeli át a tudatunk küszöbén azo
kat a viselkedési mintákat, melyeket más forrásból, például a ta
pasztalatból, a tanulás során nem volt módunk elsajátítani. Vegyük
azt is észre, hogy egyrészt - az álomrnal szemben - olyan pszi
chés jelenséggel van dolgunk, mely bizonyos mértékig hajlítható,
terelhető, sőt fejleszthető is, tehát nem teljesen mechanikus (ezt
ugyan kevesen veszik észre); másrészt szorosan kapcsolódik erköl
csi magatartásunkhoz (pontosan ezt akarjuk alátámasztani), Vég
eredményben tehát egyfajta pszeudo-erénnyel van dolgunk.

A kíváncsiságot meg kell (és kellő reflexióval meg is lehet)
fosztani a haszonkeresés és önzés jegyeitől, ugyanakkor el kell
fogadni, hogy bizonyos kockázatot is tartalmaz: a kívánesi nem
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tudhatja, hogy talál-e valamit, s gyakran azt sem tudja, hogy mit
keres! Sőt, a kívánesi leggyakrabban nem is tudatosan keres,
csak - szemben a kutatóval, szinte intuitív módon, esetleg szán
dékán kívül is - talál, ám ilyenkor a céltalan keresés megszakad.
Ebben az esetben a kíváncsiságból fakadó szellemi mobilitás épít
utat egy elmélyültebb, célirányosabb kutatásnak ("keskeny út");
a kíváncsiskodás során felhalmozott tudástöbblet mások javára
válhat; a kívánesi ember saját tapasztalataiból válogathatja ki
gondolkodásának és cselekvésének értékes, egyéniségre szabott
mintáit - szemben azokkal, akik csak a kipróbáltnak látszó, má
soktól készen kapott forgatókönyvet lapozgatják.

Fontos azonban, hogy az "erényesen" kíváncsiskodó ember
fegyelmezetten kerülje a hiábavaló ciklikus mozgást a keresés
során; ne féljen a járatlan keresési útvonalaktól, sőt ezeknek ad
jon elsőbbséget; a sikertelen kíváncsiskodás okait időnként derít
se fel; durva önkorlátozást (aszkézist) a keresés során akkor se
alkalmazzon, ha keresés kisiklik a tudatos szellem kontrolja alól,
vagy veszélyes, például gonosz indulatok vezérelte útra téved.
(Az utóbbi esetek gyakran megoldatlan konfliktusokra, gyógyu
lásra váró sebekre mutatnak.) Ilyenkor a szelíd "önfeddés" vagy
figyelemelterelés többet segít.

A kíváncsiság javára írandó a nélkülözhetetlen szerepe a pusz
tán intellektuális életünk élénkitéeéaen, sőt elmélyítésében. A távlatok
ra nyitott ember ugyanis nem elégszik meg az igazságok halma
zával vagy rendszerével: az ezerfélekép értelmezhető igazság
akkor nyeri el transzcendens fényét, ha az emberi élet egészét ér
telmezi, a "miért", a "honnan és hová", a "múlt és jövő", az "ér
dekek és értékek" dimenzióiban. Az igazságok ilyen rendjét böl
csességnek nevezzük. Ez a rend, amennyi ígéretet és kihívást
sugall, ugyanannyi homályt, bizonytalanságot is rejt, s gyakran
semmi "hasznos" eredményt sem garantál. Ezért itt kell segítsé
gül hívnunk egy olyan (természetes) erényt is, mely segít ben
nünket tájékozódni ebben a tengermély-sötétségű közegben. Erre
nem találhatunk jobbat, mint az eleve kereséshez szokott, ku
darctűrő, de "megnevelt" kíváncsiságunkat: hátha felismeri az
egyetlen, pontosan nekünk szánt, csillogó igazgyöngyöt a tenger
fenekén rejtőző egyik kagylóban. Mert az embert úgy is azono
síthatjuk: kíváncsi állat, amelyik túlnéz saját testi-szellemi és idő

korlátján, s odaát is keresgél, míg valami, Valaki ott "rákiált".
A kíváncsiság, ha megtisztítjuk a frivolság, a léhaság, a puszta

önkeresés rátapadó szennyétől, egyik legfényesebb természetes
erény rangját nyerheti el. Neki köszönhetjük a felfedezések, a talál-.
mányok, tudományos eredmények mílli6it, annak ellenére is, hogya
kíváncsiság "hatásfoka" - az emberiség fennállásának idejére és
a különféle területek átlagaira figyelve - elég alacsony, szemben
a célirányos, megalapozott előfeltételekből és hipotézisekből kiin
duló kutatással. Úgy sejtjük azonban, hogy a kutatások nagyobb
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részét - akár időben, akár logikailag, talán évszázadokra is
visszamenően - kívánesi fürkészés előzte meg.

A kíváncsiság a Bibliában. Jézus életútját talán sok ezer kívánesi
szempár kísérte. Olyanoké, akik hallottak r61a valami érdekeset, s
saját szemükkel és értelmükkel kívánták felmérni ennek az új pró
fétának erejét. A sok ezerből talán több száz is akadt, aki később

már nem kíváncsiságból, hanem meggyőződésbőlcsatlakozott hoz
zá - s talán ugyanannyi, aki csalódva távozott. Bizonyára sokan
voltak, akik puszta érdekességként vitték haza a látottakat-hallotta
kat, a mai magazin-olvas6khoz hasonl6an. A legtöbbje talán mégis
azokból állt, akik nem mentek tovább ennél amondatnál: "soha
ember így nem beszélt" (Jn 7,46), azaz "hatalommal és nem úgy,
mint az ő írástudóik" (Mt 7,29).

Jézus körül található kíváncsiak közül két személyre hívjuk fel a
figyelmet: Zakeusra és Heródes királyra. Az előbbi számára a kí
váncsiság belépőjegyül szolgált az üdvösségre (Lk 19,1-10), a má
sik azonban zárt ajtókba ütközött (Lk 23,8-12), mert következmé
nyek nélküli szórakoztatást várt Jézustól, csodajelek formájában.

A kívánesi ember el sem indulna a kíváncsiság mezőire, ha nem
élne benne egy reflektálatlan optimizmus, három tényre vonatko
zóan: a Világ alapjában véve jó - a Világ megismerhető - és "ta
lán nekem is sikerülni fog olyasmi találni, ami kezemben értékké
válhat". Hívő gondolkodással nem nehéz ennek az optimizmusnak
gyökerét a Biblia teremtéstörténet első formájából eredeztetni: " ... és
látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, nagyon jó volt" (Ter 1,31).

A transzcendencia kíváncsisága. Kíváncsiságunk földhözragadt ma
radna, ha a keresést a szigorúan (s néha gyanakvóan is elítélt) evi
lági jelenségekre korlátoznánk. Mert legértékesebb ígéretei éppen
az "evilág" határának átlépése során valósulhatnak meg. Három
ilyen határátlépésre biztatunk most minden kívánesi olvasót.

1. Mindennapi életünkben számtalan "dologgal" (tárgyakkal,
folyamatokkal, eseményekkel, kapcsolatokkal. .. ) szembesülünk.
Tényszerűségüket - kűlönböző súllyal - tudomásul vesszük; ám
figyelmünk gyakran elsiklik azok "üzenete" vagy "jelentése" mel
lett - ha ugyan rendelkeznek ilyennel. (Példa: egy zászlónak az
adott környezetben elsődlegesen nem a fizikai-optikai tényszerű

sége fontos, hanem a jelentése.) Nos, az erényként működő kíván
csiság feladata, hogy amellettünk elrohanó jelenség-vonat egy-egy
szakaszában észrevegye a véletlenszerűen felbukkanó, ám a ne
künk szóló, fizikai vagy szellemi jelenségen túlmutató jelentést is.
(Ez a magatartás hasonlít ahhoz a feladathoz, amelyet az egyház, a
II. Vatikáni zsinat Gaudium et spes dokumentumban önmaga szá
mára előír: "Az egyház kötelessége, .... hogy szüntelenül vizsgálja és
az evangélium fényénél értelmezze az idők jeleit. ..." GS,4.)
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2. Mondhatunk-e valamit, ha kíváncsiskodásunk másokra irá
nyul? Igen, de csak kalapunkat levéve. Ilyen esetben a kívánesi
keresést az őszinte és nyílt érdeklődés felé, az érdeklődést az
empatikus befogadás felé, ezt pedig, ha lehet, a szeretetteljes
kapcsolat felé kell irányítanunk. Ám ezek a lépések már más
erények talajára vezetnek.

3. Beszélhetünk egy harmadik kíváncsiságról is, de itt már
csak térden állva. Az Isten titkait fürkésző ember kíváncsisága
ez, aki Róla szeretne minél többet tudni, sejteni, érezni - min
den haszonlesés, jutalom, megnyugvás igénye nélkül. Még arra
sem gondol, hogy ezáltal valami erkölcsi tisztulásban lesz része,
bár ez szinte mellesleg, vagy inkább éppen ezért, meg is történ
het. S ez a fajta kíváncsiság a "szellemmel dúsított" ember egyik
legértékesebb magatartása (homo est .capax Dei": az ember Isten
re érzékeny lény). Ehhez még csak nem is kell kereszténynek,
vallásosnak, erkölcsileg feddhetetlennek lennie.

A kíváncsiság erény-jellegét tehát ebben a lehetőségében kí
vánjuk megragadni: a kíváncsiság a rendelkezésre álló testi-lel
ki-szellemi (lehetőség szerint elérhető) értékhalmaz szélessávú
feltérképezésének erénye. Önmagára hagyatva azonban a Prédi
kátor hiábavalóságainak sorsára juthat, hiszen a megtalált, ám fi
nomabb felbontást igénylő értékeknél át kell adnia a vezérlést az
okosságnak, általában az erkölcsi erények magasabb szintjeinek.
Működése azonban nélkülözhetetlen, mert e nélkül csak a széles,
kitaposott úton járhatnánk. A kíváncsiság tehát a SZÚK, saját út ke
resésének erénye.
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