
9

Jane Goodall, világhírű főemlőskutató, 
etológus és természetvédő a Fővárosi Állat 
és Növénykert egyik gorillaháza előtt
MTI Fotó: Kovács Attila

I.  AZ ERKÖLCSI 
GONDOLKODÁS 
ALAPJAI
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Mit tudsz a fenti barlangkép keletkezéséről? Mi lehetett az 
őskori készítők célja az ábrázolással?

EMBEREK VAGYUNK!

Cueva de las Manos [Kezek barlangja], Argentína, kb. 13 000 – 9500 éves rajzok

„Bármely majom nyúlhat a banán után, 
viszont csak az emberek képesek a csilla-
gok felé nyúlni.”

Vilayanur Ramachandran

• Mit gondol az emberről a neurobiológus?

Az emberi természet
1.

1.  Hol a helyünk?
Erkölcsi gondolkodásunkat nagymértékben befolyásolja az, 
hogy hol és miként jelöljük ki az ember helyét a világban: az 
ember és az állat között fokozati vagy lényegi különbségeket 
találunk-e.

• Válasszatok ki egy képet, és két percben 
tartsatok előadást arról, miben hasonlít és 
miben különbözik az emberi és állati tevé-
kenység!

• Milyen szerepe van az ember életében a 
zenének, a táncnak, a vizuális művésze-
teknek?

• Rögzítsd néhány sorban, milyen gondo-
latokat ébreszt benned a cím után álló 
mottó! 

• Hasonlítsátok össze és vitassátok meg rö-
viden a lejegyzett gondolataitokat kiscso-
portokban!
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Tom Hanks a Számkivetett című film jelenetében (r.: R. Zemeckis, 2000)

2.  Az emberi természetről 
Olvasd végig az idézeteket, és emelj ki egy olyan állítást, amely-
lyel egyetértesz, illetve egy olyat, amellyel vitatkoznál! 

3.  Természet és civilizáció 
A közösségéből kiszakadt embert és küzdelmeit gyakran meg-
jeleníti a művészet. A magányos harc és a barátkozás a termé-
szettel különös érzéseket hív elő a civilizációhoz és társadalmi 
kötöttségekhez szokott hősből.

„Az állatok közül egyedül mi látjuk utunk végét. És azt is csak 
mi mondhatjuk el, mielőtt meghalunk: igen, ezért érdemes 
volt világra jönni.” Richard Dawkins

„Nincsenek naiv elképzeléseim az emberi természetről. Na
gyon jól tudom, hogy az emberek hihetetlenül kegyetlen, 
borzalmas, destruktív, éretlen, regresszív, antiszociális, bán
tó magatartásra képesek, védekezésből és belső félelemből. 
Ugyanakkor tapasztalataim legelevenebb és legvidámabb él
ményeim közé tartoznak azok, amikor ilyen egyénekkel kerü
lök kapcsolatba, és közben felfedezem azt az erőteljes pozitív 
viszonyulási hajlandóságot, ami az ő és mindannyiunk leg
mélyebb rétegeiben él.” Carl Rogers

„[A] valóban morális személy számára a követendő szabályok 
nem úgy jelennek meg, mint amelyeket külső befolyásra kell 
követnie, hanem mint olyan nyilvánvalóságok, amelyek teljes 
mértékben saját, belső meggyőződésből következnek.” 
Csányi Vilmos

„Az emberré válás során maga az együtt
működés úgy működik, mint egy bioló
giai adaptáció a társadalmi tanulás során. 
A kemény munka nem a kisgyermek rá
vétele arra, hogy segítsen, hogy együtt
működjön, hanem az, hogy megtanítsuk, 
hogy ez a csavargókra mégsem igaz, velük 
ne barátkozzon stb. Az embergyerek rend
kívül és személytelenül segítőkész. Ha 
kicsi babákkal olyan kísérletet végzünk, 
hogy leejtem a tollam, akkor mindenfélét 
próbál csinálni, hogy visszaadhassa ne
kem.” Pléh Csaba

„Legyen hát célod: Istennek dicsőség,  
Magadnak munka. Az egyén szabad. 
Érvényre hozni mind, mi benne van. 
Csak egy parancs kötvén le: szeretet.” 
Madách Imre: Az ember tragédiája, 6. szín

„Könnyeden és tömegest a gonoszt választhatod itten; 
síma néki az útja, közelben lakja a házat. 
Ám veritékes utat rendelt ki az Ég az erénynek.” Platón

• Keresd meg azt a társadat, aki egy állítás-
ról éppen ellenkezően gondolkodik! Vitas-
sátok meg az állítást 5 percben minél erő-
sebb érvek/ellenérvek felhasználásával!

• Olvassátok el Daniel Defoe  Szöveggyűj
teményben  található regényrészletét, és  
foglaljátok össze közösen, milyen csak az 
emberre jellemző sajátosságokat lehet 
felfedezni Robinson magatartásában!

• Szerinted miféle érzés lehet az űrmagány, 
amit ma még csak az űrhajósok tapasz-
talhatnak meg? Olvasd el a  Szöveggyűj
temény  részletét, és ifj. Simonyi Károly 
űrutazásához kapcsolódva mérlegeld az 
ember helyzetét a világmindenségben!
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4.  Te melyiket választanád?
Nem könnyű eldönteni, milyen értékekhez ragaszkodjunk éle-
tünk során. Amikor életmódunk elemeit kiválasztjuk, alapvető 
dilemmákra keresünk egyéni válaszokat.

5.  Az ember és környezete
Az ember és környezete dinamikus kapcsolatban van egymás-
sal. Vajon beépült-e a gondolkodásunkba, hogy egy ember jó-
léte az emberi és nem emberi létezők közösségének jólétével 
függ össze?
Csoportokat alkotva vitassatok meg egy-egy választott kérdést 
(a–c), majd számoljatok be a fő gondolatokról! 

• Válassz egy képpárt! Milyen életmódokat 
jelenítenek meg a képek? Milyen előnyeit 
és hátrányait ismered ezeknek? Hason-
lítsd össze őket, és tarts erről rövid elő-
adást a csoporttársaidnak!

a) Milyen módokon kapcsolódik az ember a 
környezetéhez, a világhoz?

b) Milyen emberi vívmány az, amire büszke 
vagy, aminek örülsz? 

c) Milyen kritikai megjegyzéseid vannak a 
világ jelenlegi berendezkedéséhez?
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Projektötlet

1. Készíts kutatást arról, hogy az emberi munka milyen fajtáit végezhetik majd robotok, és ez milyen 
kérdéseket vet fel!

2. Készíts prezentációt saját  gondolatmeneted alapján, a források pontos feltüntetésével a következő 
címmel: A kíváncsiság szerepe az emberi civilizáció fejlődésében!

Összefoglaló
• Válasszatok a feladatok közül egyet az emberi sajátosságok kulcsszavainak feldolgozásához!

a) Indokold meg röviden írásban egy választott fogalomról, milyen szerepe van az emberi faj fennmara-
dásában! 

b) Párokban készítsetek gondolattérképet két kiemelt fogalomhoz!
c) Játsszatok Activity játékot a fogalmakkal!
d) Csoportokban találjatok ki egy-egy emberi közösséget, amelyet jellemezzetek az alábbi kategóriák 

szerint! (Például: Milyen formái vannak az együttműködésnek? Vannak-e vezetők?)

Ajánló
• Elliot Aronson: A társas lény (Akadémiai Kiadó, 2008).
• Csányi Vilmos: Az emberi természet (Vince Kiadó, 2003).
• Pléh Csaba: A nyelv keletkezésének három komponense, az agy, a társas 

élet és a kommunikáció megváltozása. www.matud.iif.hu/2014/10/06.htm, 
előadás: http://mnytud.arts.unideb.hu/tkny/ea4_1.php

• Szathmári Sándor: Kazohinia (Fapadoskönyv Kiadó, 2011). Swift Gulliver-
jének és Huxley később született Szép új világának ötvözete. Karinthy Fri-
gyes kedvenc olvasmánya volt.

• Gorillák a ködben (amerikai fi lm, r.: Michael Apted, 1988). A ruandai erdők 
mélyén a hegyi gorillacsaládok között él egy nő, Dian Fossey. Különle-
ges módszereivel elnyeri az állatok bizalmát, s így mindent megtud róluk, 
amit csak lehet. A veszélyeztetett faj védelmére kel, életének kockáztatá-
sával is. 

Kutatási feladat
• Tájékozódj, mely tudományterületek foglalkoznak az emberi természet kutatásával!
• Nézz utána, milyen eszmét képviselt lázadásával és hogyan az újkori civilizációtörténetben Henry David 

Thoreau!

Töprengő
• Szükséged van-e az egyedüllétre, a csendre? Mikor és miért? Min szoktál gondolkodni olyankor?
• Szerinted mit tanulhat el az ember az állatoktól?

csoport büntetésvezetőközösség gondolkodásszabálytársadalom kommunikáció

kreativitás erkölcssegítség tervezéstanulás döntésagresszió technika munka

kultúra együttműködésmegértés érzelmekproblémamegoldásnyelv vizuális képzet
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• Két csoportban gyűjtsétek össze, mi min-
dent tartanak az emberek erénynek és 
bűnnek a mi kultúránkban, majd próbál-
játok őket párba állítani! 

• Mitől függ, hogy egy adott viselkedést 
jónak vagy rossznak minősítünk? Például 
milyen esetben nevezed ugyanazt a cse-
lekvést gyávaságnak és mikor óvatosság-
nak, egy másikat pedig bátorságnak vagy 
vakmerőségnek?

„Mikor a szépet megismerik
felbukkan a rút is:
mikor a jót megismerik, 
felbukkan a rossz is.”

Lao-ce

• Mit mond az emberi világról az idézet?

A jó és a rossz 
2.

Giotto di Bondone: Utolsó ítélet – részlet, Scrovegni-kápolna, Padova, 1306

1.  Különbséget tenni jó és rossz között

Az emberi természet egyik legfőbb sajátossága az erkölcsisége. 
Mi különbséget tudunk tenni jó és rossz között. Már az ókor
ban kialakult az erkölcs fi lozófi ai tudománya, az etika. Az er-
kölcs (morál) elnevezés valójában csak annyiban különbözik az 
etika elnevezéstől, hogy az utóbbi inkább az elvont fogalmiság 
síkján létezik, az erkölcs pedig a mindennapokban megvaló suló 
gyakorlati viszony a helyes magatartás normáihoz, szabályaihoz. 

A fi lozófusok sokat foglalkoznak az erény és a bűn kérdésével. 
Az erény a jó cselekvése, a bűn a rossz tettek sorozata. Az 
erények egyszerre jelentenek erkölcsileg jónak tartott értékeket, 
normákat, és ezekre való készséget és cselekvést. Az alaperény a 
szeretet. A bűn (etikai értelemben) a rossz tettek sorozata, készség 
a rosszra. Alapbűnnek tekinthető a gyűlölet. A gyűlölet annak a 
személyiségében is kárt okoz, aki gyűlöl. Az agresszivitás is ben
nünk lakozik, kiben több, kiben kevesebb. Nagyban befolyásolja 
mértékét a szocializációs környezet, elsősorban azok a közegek, 
ahol az egyén a gyermekkorát töltötte. Lehet valaki szándékosan 
rossz: akarattal bánt másokat, előre kiterveli, s véghez viszi tet
tét. De lehet olyan helyzet is, hogy saját élete vagy szerettei élete 
védelme miatt kényszerül a rossz megtételére. A rossz cselekvést 
követheti a bűntudat, lelkifurdalás. 

Vajon eleve bennünk van a jó és a rossz, vagy tanulás ered-
ménye erkölcsiségünk két alapkategóriája? 

ÁRNYÉK ÉS FÉNY

„Ne csak azzal, aki megérdemli,
legyek fi gyelmes, jó és biztonságos,
ne csak akkor, amikor más nem
legyek elérhető a csatornákban,
ne csak ott, ahol éppen senki
jelenjek meg csak úgy megjelenni!
Érintsem meg a végső lényeget:
megérdemleme én, hogy jó legyek.”
Jónás Tamás: Lényeges
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• Mire utalhat a templomra boruló angyal 
a festményen?

• Milyen további jelentéseket hordoz az 
angyal fogalom a zsidó-keresztény kultúr-
körben?

• Milyen festészeti elemek (színek, formák, 
arányok) érzékeltetik a képen a környeze-
tet és az angyal ellenerőit?

• Vitassátok meg a disputa szabályai szerint 
(ld. 44. old.), mit gondoltok, létezik-e a vá-
lasztás szabadsága! Ügyeljetek rá, hogy 
világnézettől függetlenül vagy a külön-
féleségeket figyelembe véve is tudjatok 
érvelni!

2.  Emberek – angyalok
A festményen a művész több szimbólumot jelenít meg.

3.  Életemért felelős lettem 
Ha írtál már naplót a belső vívódásaidról, vagy szoktál beszél-
getni a titkaidról, ismerős neked az idézetben leírt küzdelem. 

4.  A döntés szabadságáról
A  Szöveggyűjtemény  Dosztojevszkij Karamazov testvérek 
című regényének a részletében egy spanyol inkvizítor felrója 
Jézusnak, hogy túl nagy terhet rakott az emberre a szabad aka-
rat által: „Nincsen csábítóbb az ember számára, mint lelkiisme-
retének szabadsága, de nincsen gyötrelmesebb sem.”

Ámos Imre: Sárga angyal, 1939

„Legyőzni önmagunkat, barátom, minden győzelem között 
az első és a legszebb, viszont gyengének bizonyulni önma
gunkkal szemben minden vereség között a legrútabb és a leg
hitványabb. Ez pedig arra vall, hogy mindnyájunkban háború 
folyik önmagunk ellen.” Platón

• Milyen példát találsz a jó és a rossz ér-
vényesülésére Victor Hugo Nyomorultak 
című regényének a Szöveggyűjtemény
ben  olvasható részletében? 

• Keress az idézethez hétköznapi példákat, 
melyeket megosztanál másokkal!

• Te mérlegeled-e döntéseidet előre? Mi-
lyen szempontok szerint? Mi történik, ha 
utólag nem tartod jónak, ami történt?

��Jelenet a Nyomorultak című filmből (r.: T. Hooper, 2012, 
Helena Bonham Carter, Isabelle Allen, Sacha Baron 
Cohen)
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5.  Egy börtönkísérlet tanulsága
A  Szöveggyűjteményben  egy amerikai szociálpszichológus 
híressé vált kísérletéről olvashattok. Philip Zimbardo az embe-
rek börtönben kialakuló magatartását vizsgálta aszerint, hogy 
fogvatartottak vagy börtönőrök szerepét játszották-e.
a) Vitassátok meg, szerintetek mi történt az egyetemistákkal, 

miután befejeződött a kísérlet! Hogyan alakult ezután a sze-
mélyes kapcsolatuk?

b) Játsszátok el, milyen módon próbálták elmagyarázni a „bör-
tönőrök” a történteket ismerőseiknek a kísérlet befejezése 
után! Hogyan hangozhatott el ugyanez a „rabok” szemszö-
géből? 

6.  A szenvedés helye és szerepe 

7.  Jó vagy rossz?
Találj ki az egyik képhez egy rövid történetet, vagy készíts bel-
ső monológot oly módon, hogy az általad elképzelt szituáci-
óban a jó vagy a rossz jelenjen meg! Utána beszéljetek meg 
néhányat!

A történetből 2001-ben fi lmet is készítettek A kísérlet 
címen (r.: O. Hirschbiegel, 2001). Jelenet a fi lmből

„A szenvedés csökkentése érdekében meg 
kell különböztetni a fájdalmat magát attól 
a fájdalomtól, amit mi okozunk csupán 
azzal, hogy rá gondolunk. A félelem, a 
düh, a bűntudat, a magány és reményte
lenség mind olyan érzelmi reakciók, ame
lyek képesek felerősíteni a szenvedést.” 
Buddha

„Az agresszió olyan, mint a fregolikabát: ha kifelé fordítom, 
erőszak, ha befelé: szorongás.” Ranschburg Jenő• Fordítsd le a neves pszichológus, Ransch-

burg Jenő sorait a saját szavaidra! 

• Milyen kapcsolatot találsz az alábbi idéze-
tek között? Melyik áll legközelebb hozzád, 
és miért?

„Szenvedni elkerülhetetlen,
Szeretni tisztán: megistenülés,
Meghalni szép...
A Béke ez.
Orkán ordíthat aztán odakünt,
Robbanhat ezer bomba: kárbament, 
De kárt nem okozott.
Bent:
Csend.
A Béke itt kezdődik. 
Reményik Sándor: Béke – részlet

Jézus
nem azért volt jó,
mert szenvedett,
hanem
azért szenvedett,
mert jó volt.
Fodor Ákos
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Projektötlet

1. Készítsetek interjút a holokauszt vagy a kommunista diktatúra áldozataival vagy azok gyermekeivel, 
akik ismerik szüleik megpróbáltatásait! Az interjú alapján írjatok cikket az osztályfaliújságra az emberi 
jóság és gonoszság általuk tapasztalt megnyilvánulásairól!

2. Gyűjtsétek össze és kiállítás formájában mutassátok be az osztálynak, milyen képzetek és alkotások 
kapcsolódnak az ördög alakjához az európai kultúrában!

Összefoglaló
• Elemezzetek valós eseteket az alapján, hogy jó vagy rossz volt-e bennük a szándék (cél) / a cselekvés / 

a következmény a különböző szereplőkre nézve! Az elemeket elhelyezhetitek grafi kai szervezőábrában. 
Milyen következtetéseket tudtok megfogalmazni a jóra és a rosszra vonatkozóan?

Ajánló
• Csepeli György: A hétköznapi élet anatómiája (Kossuth 

Könyvkiadó, 1986).
• Papp Miklós: A jó és a rossz között – Az életvezetés etikája 

(Lazi Kiadó, 2016).
• Henry Fielding: Tom Jones (több kiadás). Izgalmas fejlődé-

si regény egy csibészről, aki ráadásul lelencgyerek.
• J. W. von Goethe: Faust (több kiadás).
• Madách Imre: Az ember tragédiája (több kiadás).
• John Steinbeck: Édentől keletre (több kiadás), filmváltoza-

ta Elia Kazan rendezésében 1955-ből való.

Kutatási feladat
• Nézz utána Stanley Milgram, a Yale Egyetem kutatópszichológusa szintén nagy vitát kiváltó kísérletének! 

Készíthetsz róla saját prezentációt is.
www.origo.hu/tudomany/20170316-lengyelorszagban-is-elvegeztek-a-milgram-kiserletet-html

• Tájékozódj, milyen értelmezése van az eredendő bűnnek a kereszténységben! 

Töprengő
• Milyen három erkölcsi parancs lenne az, ami szeretnéd, hogy meghatározza az életedet?

Jelenet az Édentől keletre című fi lmből

José Vergara: Káin és Ábel, 18. sz. Michelangelo Buonarroti: Kiűzetés a Paradicsomból, Sixtus-kápolna, Vatikán, 1512

17
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• Milyen kérdések fogalmazódhatnak meg 
az egyes emberekben saját magukra, éle-
tükre és a világra vonatkozóan a különbö-
ző életkorokban?

• Szerinted miért van az, hogy a mai nyu-
gat-európai ember általában tragédia-
ként éli meg a halált, míg egy tibeti egész 
életében készül rá?

• Olvasd el Hermann Hesse Narziss és Gold-
mund című elbeszélésének a részletét a 
 Szöveggyűjteményben ! Melyek a leg-
főbb állítások a bölcsességgel tanító kö-
zépkori szerzetes és a kalandor tanítvány 
vitájában?

• Vitassátok meg, mennyiben hasonlítható 
az alkotás a teremtéshez, és köthető-e a 
halhatatlansághoz!

Milyen hangulatot áraszt a festmény látványvilága? 
Hogyan függ össze a famotívum az ember által elképzelt 
transzcendens világgal a népművészetben?

ÉLETFA

Csontváry Kosztka Tivadar: Zarándoklat a cédrusokhoz Libanonban, 1907 

„Az első korty a tudomány poharából 
ateistává tesz. 
A pohár alján pedig ott van az Isten.” 

Werner Heisenberg

• Összeegyeztethető-e a tudomány és az 
istenhit?

Az ember kitüntetett 
léthelyzete 

3.

1.  Az emberi létezés nagy kérdései

„Gyermeki naivitással tengünklengünk itt, és nem vesszük 
tudomásul, vagy nem merjük bevallani magunknak, hogy 
veszélyekkel teli világban élünk, amelyben nagyon könnyű 
megsérülni vagy akár elpusztulni.” Hankiss Elemér
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• Te elindulnál zarándokútra? Indokold a 
válaszodat!

• Nézz utána a magyarországi zarándok-
utak lehetőségeinek! Miért nagy jelen-
tőségű a csíksomlyói búcsú a magyarság 
életében? 

• Készítsetek fogalomtérképet a transzcen-
dentális  [természetfeletti, a tapasztalható 
világon túli] szóhoz!

• Vitassátok meg, miből fakad az, hogy az 
embernek igénye van a látható valóságon 
túlira!

• Milyen sajátosságai vannak a transzcen-
dencia egyes megnyilvánulásainak? Mi-
ben különbözik a többitől a vallás?

• Soroljatok példákat a környezetetekből, 
kinek mi foglalhatja el az életében az „ab-
szolút” helyét!

2.  Vágy az ismeretlen megtapasztalására, a csodára
A szövegrészletekben arról olvashatsz, miért járnak be egyre 
többen zarándokutakat.

3.  A transzcendenciáról 
A mindennapi életben ritkán van időnk filozófiai kérdéseken és 
távlatokban gondolkodni.

„Egy zarándoklatkutató írta a Caminóról: »a lélek toronyugrása«. A metafora az extremitásra utal, a ma embere 
ugyanis szereti a határait feszegetni. Ám a nyolcszáz kilométeres út, a gyaloglás során szerzett tapasztalatok, a 
testben és fejben végbemenő változások életeket és gondolkodásmódokat rendezhetnek át, s az internet ezeket 
az élményeket határok nélkül teszi mindenkivel megoszthatóvá. A gyalogos zarándoklás azonban nem új keletű 
szokás, éppen a hagyományokhoz térünk vissza általa. Lehet, hogy a zarándoklat ötletét adott esetben a divat 
szüli, de aki elszánja magát az utazásra, annak komoly próbát kell kiállnia, mind testileg, mind pedig lelkileg. 
Divatból ez nem fog menni.” https://ujember.hu/a-zarandoklat-ritus-es-kozossegi-elmeny

Lovas Bálint 26 nap alatt 900 km-t tett meg gyalog. 

„Mit kaptál a zarándoklattól?
– Rengeteget tanultam a túlélésről, és megerősítést kaptam 
arról, hogy jól ismerem magam. Voltak olyan kérdések, me
lyekre nem kaptam választ, de az is kiderült, hogy ezek va
lójában nem is olyan fontos kérdések, mint ahogy korábban 
gondoltam. A sok kóborlás után nagyon megszerettem az 
anyanyelvemet. Sok mindent lehet utálni, kritizálni itthon, de 
nincs annál szebb, mint amikor hosszú idő után végre úgy 
köszönnek rád, hogy jó napot. Abban is biztos vagyok, hogy 
újra megteszem majd ezt az utat. Annyi szemét rakódik az 
ember lelkére a hétköznapok harcaiban, hogy érdemes időn
ként letisztulni és újrakezdeni…”
El Camino: egy zarándok extrém kalandjai, www.baon.hu

• Tudod-e, mi a zarándoklat az eredeti érte-
lemben? Minek az elnevezése az El Cami-
no, és hol található?

„Minden emberben megvan azonban az alapmotívum, hogy 
feleletet keressen és feleletet adjon a lét, a halál, az élet végső 
kérdései re. […] Gyökerében véve ez sarkallja az embert az élet 
értelmének keresésére, magában rejti a transzcendentális alap
motívum kialakulásának csíráját. Ebből fejlődhet ki a vallásos 
motívum. A következő módon vázolhatjuk, hogyan történik ez: 
Az embert saját korlátainak, határainak megélése arra készteti, 
hogy valami abszolút értéket keressen. Azaz valamit vagy vala
kit, ami (aki) túlhaladja emberi korlátait, és ami végső, változat
lan sarkpontot alkothat élete számára. Ez képesíti igazi felelős
ségvállalására és egyszersmind önmaga kiteljesítésére. Hogy mi 
lesz számára ez a »transzcendens« valami, abban nagy befolyást 
gyakorol saját értelmi képessége, de főleg környezete, a társada
lom, amelyikben él. Ezen keresztül elődei és kortársai mintegy 
felkínálják neki meglátásaikat, elgondolásaikat: konkrét mo
delleket nyújtanak, hogy miben keresse ezt az abszolútot. […] 
Ha környezete hatása és egyéni tapasztalatai alapján a szellemi 
szükséglete Istennel találkozik, a motívum vallásos lesz.” 
Benkő Antal: A személyiség erkölcsi és vallási fejlődése – részlet
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• Értelmezzétek az egyes alapelveket! Vitas-
sátok meg, mi lehet a jelentősége a „világ-
erkölcs” kialakulásának! 

• Készüljetek rövid szónoklattal, amelyben 
egy-egy pont elfogadása mellett érveltek!

• Ti mivel egészítenétek ki a fenti „négy 
megdönthetetlen alapelvet”?

4.  Világethosz

5.  Világproblémák
A globális világban az etika keresi és hirdeti a legkedvezőbb 
lehetőségek bekövetkeztének az esélyét a jövőre.

Wágner Nándor: Filozófi ai kert. „Egymás jobb megértéséért.” Gellérthegy, Budapest 2001

„A globalizáció kiszélesedése, a roppant gyorsan terjedő és a 
világot teljesen behálózó kommunikációs eszközök terjedése 
a történelemben először nagyon kicsivé zsugorította a Földet, 
a Föld népei és vallásai nagyon közel kerültek egymáshoz, s 
mindez kiváló sansz arra, hogy egy egyetemes erkölcsöt jut
tassunk érvényre. Hans Küng, svájci teológus kezdeményezte, 
hogy a világvallások összegezzenek egy »világethoszt«. Belá
tása szerint a Földön nincs béke a vallások békéje nélkül, eh
hez pedig szükséges a vallások találkozása, a párbeszéde és 
erkölcsi előírásaik közös értékeinek felmutatása. […] A Vi
lágvallások Parlamentje 1993ban számtalan vallás képviselő
jével elfogadta a Világethosz Nyilatkozatát. 

Alapkövetelménye szerint »minden emberrel emberségesen 
kell bánni«. Ez vonatkozik az egyénekre, államokra, vallások
ra. Ezt külső programokkal nemigen lehet előírni, az ember 
belső megváltozása kell hozzá, az ember szívének kell megvál
toznia, az emberiség lelki megújulására van szükség. Ez magá
ba foglalja az évezredes aranyszabályt: »amit akarsz, hogy ve
led tegyenek, te is azt tedd másokkal«, ami azt is jelenti: «amit 
nem akarsz, hogy veled tegyenek, te se tedd másokkal«.”

„Négy megdönthetetlen alapelv, amit min
den vallás elfogad: 
•  Elkötelezettség az erőszakmentesség kul

túrájára és minden élet tisztelete. […]
•  Elkötelezettség a szolidaritás és egy 

igazságos gazdasági rend kultúrájának 
megvalósítására. […]

•  Elkötelezettség a tolerancia kultúrájára 
és a becsületes, igaz életmódra. […]

•  Elkötelezettség a férfi  és a nő egyen
jogúságát és partneri viszonyát valló 
kultúra mellett. […]”

„»Egy emberiség – egy jog – egy erkölcs« a vezérszó. Az alap
értékek elismerése tulajdonképpen kiindulópontja lehet egy 
globális etikának, univerzális humanizmusnak, világethosz
nak.”

Olvassátok el az idézeteket Papp Miklós 
A keresztény emberkép és a gazdaság című 
írásából (www.sapientia.hu), majd csopor-
tokban oldjátok meg a feladatokat!

• Gyűjtsd össze azokat a világproblémákat, 
amelyeken sürgősen változtatni kellene! 
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Projektötlet

1. Készíts interjút különböző vallások egyházi képviselőivel arról, hogyan látják, mit tud tenni egyházuk 
egymás jobb megértéséért! Írj ezek alapján érvelő esszét Istenre szükségünk van? címmel!

2. Készíts interjút különböző területeken dolgozó szakemberekkel arról, mit gondolnak saját területük 
erkölcsi felelősségéről a világ alakulásában!  

• Miért jó embernek lenni? Fogalmazzon 
meg mindenki egy-egy gondolatot, majd 
osszátok meg egymással! A végén min-
denki javasoljon egy hallott, számára érde-
kes gondolatot az osztály közös tablójára! 
Lehet illusztrálni is rajzokkal, versekkel!

„Nem látlak, de tudom, hogy itt vagy. Érzem. Itt ólálkodsz 
egész idő alatt. Szeretném látni az arcod… elmondani, milyen 
jó itt megérinteni valamit. Ez itt hideg… érezni. Vagy ez itt? 
Vagy dohányozni… kávét inni. Vagy a kettőt együtt. Fantasz
tikus! Vagy… rajzolni!

Fogod a ceruzát és húzol egy vastag vonalat. Aztán egy vé
kony vonalat. A kettő együtt már valami… Vagy ha… hideg 
a kezed és összedörzsölöd. Ez jó érzés. Nagyon jó. Annyi a 
szép dolog.”

Összefoglaló
• Készíts érvelő fogalmazást az alábbi témák egyikében!

a) „Senkit sem lehet világnézete, vallása miatt megbélyegezni, kirekeszteni, a világi erkölcs alapján élő 
ember ugyanolyan értékes. Ember.”

b) „A vallási és világi erkölcsi rend alapjai azonosak.”

Ajánló
• Hankiss Elemér: A Tízparancsolat ma (Helikon Kiadó, 2002) 

„beszélgetőkönyv” sokféle véleménnyel.
• Tolvaly Ferenc: Tibetben a lélek (Kelet Kiadó, 2006).
• Napfivér, Holdnővér (olasz–brit fi lm, r.: Franco Zeffi  relli, 1972). 

Franceso gazdag aranyifj ú a XII. századi Itáliában, Assisi váro-
sában él. A háborúból azonban egy egészen más ifj úként tér 
vissza. Lemond javairól, és Istennek szenteli életét.

Kutatási feladat
• Ismerd meg egy általad kiválasztott vallás fő tanításait, erkölcsi elveit, tanítóit, szent könyveit, világképét, 

végül készíthetsz prezentációt is!

Töprengő
• Mit gondolsz arról, hogy az ember képes uralma alá kényszeríteni a többi élőlényt, de ő az is, aki a meg-

mentésükért harcol? Mennyiben értesz egyet azzal, hogy erkölcsi kötelességünk a többi élőlény vé-
delme?

6.  Embernek lenni
A Berlin fölött az ég című fi lm (r.: W. Wenders, 1987) hősei an-
gyalok. Az egyik jelenetben a halandóvá vált angyal egyik régi 
társának arról beszél, miért jó embernek lenni.

Jelenet a Berlin fölött az ég című fi lmből

Jelenet a Napfi vér, Holdnővér című fi lmből
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„Szeresd felebarátodat, 
mint önmagadat!”
Biblia, Mózes 3. könyve 19,18

• Hogyan értelmezhető a „felebarát“ szó, és 
mikor nehéz betartani ezt a szabályt?

Szeretet, együttérzés
4.

Edmund Leighton: Magyarországi Erzsébet jótékonysága, 1895

1.  A szeretet szavai
A 2. leckében tanultad, hogy a szeretet alaperény. A szeretet 
különleges emberi képességünk, társas létünk és fennmaradá-
sunk nélkülözhetetlen alkotóeleme. Thornton Wilder amerikai 
író szavaival: „energiaforrás, amelyből az élet táplálkozik, hogy 
jobb legyen”.

hűség

érintés

törődés

türelem

szeretet

állhatatosság

önfeláldozás

bizalom

• Írjatok gondolattérképet a szó köré, kap-
csoljatok hozzá minél több fogalmat!

• Indokoljátok, hogyan és miért tartozhat-
nak további erények a szeretethez!

• Keressetek közösen szimbólumokat egy-
egy erényhez! Válassz magadnak egy saját 
szeretetszimbólumot!

• Milyen jelzőit ismeritek a szeretetnek? 
Gyűjtsetek minél többet három perc alatt, 
majd írjatok mindegyikhez 3-4 jellemzőt! 
A különbségekből vagy a hasonlóságok-
ból van több?

Nézd meg a festményt! Mit gondolsz a glóriás nőalakról? 
Milyen erények szimbóluma lehet? 

SZÓRD SZÉT KINCSEID„Szü letésü nk másnak öröm
s elmúlni is csak másban tud
létezésü nk fájdalma.”
Iancu Laura: Dolgaink – részlet
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• Egyetértesz-e a képelemzés alapgondola-
tával?

• Milyen példákat ismersz a szü lői szerete-
tet megnyilvánulására?

• Szerinted mindig lehet helyettesíteni a 
szavakat egy öleléssel?

• Te milyen anya/apa szeretnél lenni?

2.  A szeretet dilemmái

3.  A szeretet mint megtartó erő
A szöveg arról a képről szól, amelyet Remb-
randt festett a tékozló fi ú hazatéréséről. 
Elevenítsd fel röviden a bibliai történetet! 

• Mit gondolsz, milyen a szeretet? Olvasd 
végig az állításokat, és döntsd el, melyik-
kel értesz egyet és miért! Keress valakit, 
akinek az egyik állításról ellentétes a vé-
leménye a tiéddel, és vessétek össze az 
érveiteket!

„Gyakorta megkérdezem a barátaimat, 
mi az első benyomásuk Rembrandt 
Tékozló fi újáról. Egyöntetűen a bölcs 
öregemberre mutatnak, aki megbo
csát fi ának: a jóindulatú pátriárka. 
Minél tovább néztem a „pátriárkát”, 
annál világosabbá vált számomra, hogy 
Rembrandt szándéka teljesen eltért attól, 
hogy Istent úgy ábrázolja, mint aki a bölcs, 
öreg családfő szerepében tetszeleg. Minden a 
kezekkel kezdődött. A két kéz meglehetősen különbö
ző. Az apa bal keze, mellyel a fi ú vállát érinti, erős és izmos. 
A széttárt ujjak befedik a tékozló fi ú vállának és hátának nagy 
részét. Némi nyomást is érzek, különösen a hüvelykujjnál. Úgy 
tűnik, ez a kéz nemcsak érint, hanem erejével meg is tart. Van 
ugyan gyengédség abban, ahogyan az apa bal keze megérin
ti a fi út, de ezzel együtt biztos fogás is járul hozzá. Mennyire 
más az apa jobb keze! Ez a kéz nem tart vagy fog, ez a kéz 
kifi nomult, lágy és nagyon gyengéd. Az ujjak közel vannak 
egymáshoz, és eleganciát sugároznak. A kéz gyengéden nyug
szik a fi ú vállán. Simogatni, vigaszt nyújtani és megnyugtatni 
vágyik. Ez anyai kéz. Amint felfedeztem az apa két keze közöt
ti különbséget, új jelentésvilág tárult fel előttem. Az apa nem 
egyszerűen egy nagy pátriárka – hanem apa és anya is egyben. 
Egy férfi as és egy nőies kézzel érinti meg fi át. Az apa megtart, 
az anya simogat. Az egyik megerősítést ad, a másik vigasztal.” 
Henri Nouwen: A tékozló fi ú hazatérése – részlet
https://ursuslibris.hu/tekozlo-reszletek

A szöveg arról a képről szól, amelyet Remb-
randt festett a tékozló fi ú hazatéréséről. 
Elevenítsd fel röviden a bibliai történetet! 

Rembrandt szándéka teljesen eltért attól, 
hogy Istent úgy ábrázolja, mint aki a bölcs, 
öreg családfő szerepében tetszeleg. Minden a 

„Szeretni is meg kell/lehet tanulni.”
„Ha igazán szeretünk valakit, mindent megbocsátunk neki.”
„Minél jobban szeretünk valakit, annál jobban ragaszkodunk 
hozzá.”
„Ha igazán szeretünk valakit, az ő érdekeit a magunké elé 
helyezzük.”
„Az igazi szeretet nem fél attól, hogy túl sokat talál adni.”
„Szeretetből is lehet bántani a másikat.”
„A szeretet akkor bontakozik ki igazán, amikor cél nélkül 
szeretünk.”
„Valójában nincsen érdek nélküli szeretet.”
„A szeretet azt is boldoggá teszi, aki adja, s azt is, aki kapja.”
„Előfordul, hogy nem tudunk valakit szeretni, pedig nem 
adott rá okot.”

Rembrandt: A tékozló fi ú hazatérése, 1669

etika_11.indb   23 01/12/17   09:34



24

• Értelmezd a példázatokat! 
• Mit gondolsz az érvényességükről? 
• Keress hétköznapi példákat arra, milyen 

helyzetekben lehetnek fontosak ezek az 
elvek!

• Miért írja elő az ellenségek szeretetét, 
megértését, a megbocsátást a jézusi sze-
retetvallás? 

• Egyetértesz-e azzal, hogy a negatív érzel-
mek roncsolják az egyén belső harmóniá-
ját? Támaszd alá példákkal!

• Gyűjtsetek rá példákat, milyen bibliai ala-
pú erkölcsi mondások váltak a magyar 
nyelvben közmondásokká, szállóigékké!

4.  A felebaráti szeretet ereje

5.  A kereszténység a szeretetről

Albert Schweitzer svájci orgonaművész és 
orvos Lambarénéban (Gabon, Afrika)

Dr. Lala, vagyis Balogh László 
a bohócdoktor

„Nektek, akik hallgattok, ezt mondom: Szeressétek ellen sé
geiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel. Azokra, akik átkoznak 
benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazói
tokért. Ha arcul üt valaki, tartsd neki oda a másik arcodat is. 
Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Minden
kinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd 
vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy 
veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik ben
neteket is szeretnek, milyen hálát várhattok érte?” 
Biblia, Lukács evangéliuma 6, 27–32

„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel 
ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nek
tek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyádfi a szemé
ben, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a 
gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyádfi ának: 
Hadd vegyem ki szemedből a szálkát! – mikor a magad sze
mében ott a gerenda. Képmutató, vedd ki előbb saját szemed
ből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kive
hesd atyádfi a szeméből a szálkát.” 
Biblia, Máté evangéliuma 7, 1–5

„A […] felebaráti szeretet egyenlők közti szeretet: csakhogy 
egyenlőkként sem vagyunk mindig egyenlő helyzetben; em
berek lévén, mindnyájan segítségre szorulunk. Ma én, holnap 
te. De ez nem azt jelenti, hogy az egyik ember tehetetlen, a 
másik meg életerős. A tehetetlenség mulandó állapot, az vi
szont állandó és közös képességünk, hogy felkeljünk és meg
álljunk a saját lábunkon.

Mégis, a felebaráti szeretet azzal kezdődik, hogy szeretjük a 
tehetetleneket, szeretjük a szegényeket és az idegeneket. […] 
A szeretet akkor bontakozik ki igazán, amikor cél nélkül sze
retünk.” Eric Fromm: A szeretet művészete – részlet

• Nézzétek meg a képeket, és a  Szöveg
gyűjteményből  tudjatok meg többet 
ezekről az emberekről!

• Beszéljétek meg, milyen meggyőződés, 
élmény, tapasztalat alakította ki bennük a 
küldetéstudatot! Mi az a többlet, ami erőt 
adhat nekik a súlyos helyzetekben?

• Te miért lennél képes áldozatot hozni?
• Milyen önkéntességet vállalnál szívesen?
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