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Előszó

„Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, 
és tudjon választást tenni a jó és gonosz között.” (1Kir 3,9a; Károli-ford.)

Uralkodása kezdetén Salamon király értelmes szívet kér az Úrtól. Fiatal fel-
nőttként, királysága elején egy hosszú áldozati nap után, éjszaka álmában 
szólítja meg Salamont az Úr, aki választhat, hogy uralkodásának isteni legi-
timációjához milyen jel társuljon (1Kir 3,4–15). Az i  ú király egy viszályokkal 
és versengéssekkel teli társadalmi-közösségi élet közepébe csöppenve és egy 
küzdelmes, bizonytalan politikai helyzetben kér „értelmes szívet” az Úrtól, ami 
elképzelése szerint egyedüli megoldás lehet a jó és a gonosz közötti választásra. 
Talán bizonytalan Salamon, hogy az apja által örökségül rá hagyott feladatokba 
jól kezdett-e bele, s talán kérdéses számára, hogy valóban úgy kellett-e bánnia 
apja ellenségeivel és rokonaival, ahogyan azt tette (1Kir 2). Talán érzi már a 
hirtelen rá hulló felelősség súlyát, és nem látja még az uralkodással járó sza-
badság irgalmasságra is lehetőséget adó útjait, de azt biztosan tudja, hogy ez a 
felnőttséggel járó felelős pozíció nehéz döntéshelyzeteket hoz majd számára. 
Istennel való beszélgetésében Salamon nem bátorságot, nem hosszú életet, nem 
gazdagságot, nem támogatókat, nem dicsőséget s nem is a problémáktól való 
megszabadítást kér, hanem „értelmes szívet”, amely minden döntési helyzetben 
valódi segítséget jelenthet számára. 

Az értelmes szív az eredeti héber kifejezés (    ) gazdag jelentéstartalma 
szerint az érzelmek és a gondolatok terén is nyitott, halló, befogadó, érzékeny, 
érzékelni képes, fi gyelmes magatartást jelenti. Azt a képességet, melynek bir-
tokában tulajdonosa mindig nyitott Isten meghallására, képes érzékelni és 
értékelni a helyzetet a maga valóságában, s mindezek után döntést és ítéletet 
hozni. Az értelmes szív segít az Éden kertjében szerzett megkülönböztetési 
képességet a konkrét döntési helyzetekben jól felhasználni. 

Biztató Salamon példáját látni magunk előtt, amikor a saját döntéseinkre 
gondolunk! Nagy szükségünk van nekünk is az értelmes szívre, melynek se-
gítségével szemünk kellőképpen érzékennyé válva megláthatja a problémákat, 
fülünk pedig meghallhatja Isten hangját éppúgy, mint a másik emberét vagy 
a teremtett világét. S amely – Salamon bölcs döntését mintaként állítva elénk 
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(1Kir 3,16–28) – valódi segítséget tud adni a minden irányból ránk szakadó „Ho-
gyan döntsek?” kérdésekre. Hogyan döntsek az élet kezdetét és végét jelentő 
kérdésekben? Milyen utat válasszak, amikor a környezetről, a globalizációról 
és a fogyasztási szokásaimról van szó? Hogyan éljek a technikai eszközökkel, a 
média különféle formáival vagy a gazdasági elemekkel? Milyen a kapcsolatom 
zsidó és cigány felebarátaimmal? Milyen értéke van a nemzetnek számomra? 
Tudom-e vállalni a felelősségemet, s tudom-e választani a szabadságomat? 
Milyen alapra építve döntsem el, mi a helyes? Van-e hozzá nyitottságom, be-
fogadókészségem, érzékenységem, ítélőképességem – értelmes szívem? S ami 
még nehezebb: tanárként, lelkészként, felelős felnőttként hogyan tanítsam 
döntésre a rám bízott fi atalokat a hittanórán, az iskolában, a gyülekezetben 
vagy éppen a saját családomban? Ez a tanulmánykötet ezekhez a kérdésekhez 
igyekszik segítséget nyújtani úgy, hogy végig szem előtt tartja döntéshelyzeteink 
komplexitását, a döntésre tanítás kihívását és az értelmes szív útmutatásának 
lehetőségét. 

Az utóbbi évek statisztikái szerint háromból legalább egy gyermek az egy-
házak hit- és erkölcstan óráin tanul az etikai kérdésekről, továbbá a diákok 
több mint tíz százaléka ismerkedik ezekkel a témákkal az egyházi iskolák 
hittanóráin. A hit- és erkölcstan tantárgyat vagy az egyházi iskolát választó 
szülők és diákok szempontjai között nagy hangsúlyt kap az az igény, hogy 
erkölcsi tartást, etikai kérdésekben útmutatást kapjanak. Az egyház iránt 
megmutatkozó bizalommal szeretnénk jól élni s a diákok és szülők által is 
fontosnak tartott etikai feladatunknak minél teljesebben megfelelni. Fon-
tosnak tartjuk, hogy a hittanórán, az iskoláinkban és gyülekezeteinkben úgy 
foglalkozzunk az etikai kérdésekkel, hogy azok tárgyalásához megfelelő isme-
reteket biztosítsunk, a felmerülő kérdéseket biztonságos, egyéni döntésekre 
is motiváló közegben beszéljük meg, s a személyes választásra és döntésekre 
bátorítsuk a diákokat. Ezért választotta az Evangélikus Hittudományi Egye-
tem első feldolgozandó témaként a Valláspedagógiai Kutatócsoportja számára 
az evangélikus hitoktatásban és az evangélikus iskolákban megjelenő etikai 
kérdéseket.

Munkánkhoz elsősorban a Magyarországi Evangélikus Egyház hitoktatási ke-
rettanterveiben megjelenő etikai témákat vettük alapul, s reméljük, hogy ezáltal 
elsősorban a hitoktatást végző tanároknak és lelkészeknek tudunk segítséget 
nyújtani a komplex etikai kérdések tanítási-nevelési célzatú feldolgozásához. 
A kötet emellett hasznos segítség lehet minden olyan érdeklődő olvasónak, 
aki vagy egyedül, vagy kisebb-nagyobb közösségével szeretné átgondolni és 
feldolgozni a felmerülő etikai kérdéseket.

A kutatócsoport egyéves közös munkájához meghívott emberek olyan szak-
értői a saját területüknek, akik közül legtöbben a Magyarországi Evangélikus 
Egyház tagjai is, hárman pedig egyházunkhoz más kapcsolódási pontokkal 
kötődnek. Mindannyian gyakori előadók egyházi alkalmakon, tudományos 
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konferenciákon, iskolai és gyülekezeti programokon, s – akár szakmai, akár 
személyes okokból – elég jól ismerik mind a hitoktatás, mind az etikai témákkal 
való foglalkozás kérdéseit. 

A kötet egy alapozó tanulmánnyal kezdődik, mely az evangélikus értékek és 
szempontok felmutatásával nyújt segítséget az etikai kérdésekről való személyes 
gondolkodáshoz éppúgy, mint a tanítás feladatához. Ezután az etikai témákat 
az „élet”, „eszköz”, „környezet”, társadalom” címszavakkal jelzett fejezetekbe 
csoportosítottuk, mely felosztás az egyes tanulmányok kiindulási pontját és 
fő hangsúlyát jelöli. A kötet bátran használható modulszerűen: akárhonnan is 
indulunk, előbb-utóbb mindegyik etikai kérdést érinteni fogjuk. A kötet végén 
a közösség és a tanítás témáival foglalkozó írások találhatók, melyek az etikai 
kérdéseket az evangélikus iskola és gyülekezet kontextusában vizsgálják meg, 
továbbá a tanítást segítő fejlődés-lélektani és szakmódszertani ismereteket 
tárják az olvasó elé. Az egyes témák feldolgozását igyekeztünk elősegíteni a 
beszélgetéshez javasolt kérdésekkel, valamint a témákban való elmélyedéshez 
ajánlott irodalommal is. 

A tanulmányok mindegyike gondolkodásra, beszélgetésre, felelős és szabad 
döntéshozatalra hív, összhangban az evangélikus hitoktatás egyik legfontosabb 
célkitűzésével: ezek fejlesztésével. A tanulmányok egyike sem törekszik a tel-
jességre vagy tökéletességre, sem az egyetemes vagy végső válaszokra. Ennek 
a megvalósítása sem formai, sem tartalmi okokból nem lenne lehetséges. Sőt a 
tanulmánykötet az összes etikai témát sem meríti ki: így például a párkapcso-
lat-házasság-család-magánélet kérdéseit egy másik kötetben tervezzük meg-
vizsgálni, nem kizárólag etikai szempontok alapján.

Az etikai kérdések olyanok, hogy azokat nem lehet elégszer tárgyalni, s 
amelyekhez minél több szakember szempontját olvassuk, annál könnyebb lesz 
értelmes szívvel döntenünk. Ezért amikor egy évvel ezelőtt, a munkacsoport 
elindulása után tudomásunkra jutott, hogy egy hasonló kötet is készül A pro-
testáns etika kézikönyve címmel, akkor azt gondoltuk, hogy a kettő nem fogja 
kizárni egymást, hanem épp ellenkezőleg: segítheti a minél jobb megértést, 
a minél részletesebb feldolgozást. S bár a két kötet célja és tartalma is más, 
mégis reméljük, hogy ezek az írások együtt segíthetik a tudatosan gondolko-
dó, megküzdött etikai döntésre vágyó keresztény ember életét. Ajánlom ezért 
olvasásra a hamarosan megjelenő protestáns etikai kézikönyvet dr. Fazakas 
Sándor szerkesztésében.

Csoportban dolgozni jó kihívás, mert az egymástól tanulás lehetősége mellett 
a közösségi munka több motivációt és lendületet ad az egyéni feladatokhoz is. 
A kutatócsoport minden tagjának köszönöm az izgalmas és konstruktív dialó-
gusokat, a hatékony és kooperatív részvételt! Köszönet illeti a Magyarországi 
Evangélikus Egyházat és az Evangélikus Hittudományi Egyetemet a kutatócso-
port munkájának szellemi és anyagi támogatásáért.

A kötetben megjelenő tanulmányok a közös munka során megfogalmazott 
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szempontok mellett a szerzők egyéni véleményét és szubjektív állásfoglalását is 
tartalmazzák. Etikai kérdésekben nem is lehet ez másként. Evangélikus etikai 
tanítóhivatal nélkül, de a lelkiismereti szabadság és felelősség tudatában biz-
tatok mindenkit arra, hogy a kötet tanulmányait ne egyszerűen csak olvassa, 
hanem azokkal kerüljön párbeszédbe is, a szerzők által felvetett dilemmákról 
a diákjaival és közösségeinek tagjaival folytasson eszmecserét, az adott etikai 
helyzetet értékelje értelemmel átfuttatva szívén, majd hozzon olyan döntést, 
amely cselekvésre is készteti őt. 

Istentől áldott, értelmes szívvel megsegített gondolkodást, vívódást, döntést 
és cselekvést kívánok minden olvasónak és a rá bízottaknak!

Budapest, 2016. november 
A szerkesztő
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1. Evangélikus etika?

1.1. Az élményetika lehetősége az oktatásban

A tanári munka egyik nagy mutatványa a diákok bevezetése egy olyan, számukra 
új világba, amelyet egyszerre kell biztonsággal bejárhatónak és határtalannak 
megismerniük. A diákok számára az új tudomány természetszerűen ismeretlen 
még. Amennyiben a tanár nemcsak közléseket ad át, 
hanem a világmegismerés módját is képes közel hozni 
tanulóihoz szakterületén, akkor a már ismert és meg-
ismerésre váró világ egyensúlyának megéreztetésével 
tudja felkelteni diákjaiban a megalapozott tudás él-
ményét. Igaz ez minden iskolai tantárgyra és minden 
megvalósításra érdemes ismeretátadási módszerre. 
Ambrosius, a keresztény hitoktatás kiemelkedő alakja egyben kísérletező pe-
dagógiájáról is ismert volt. Székhelyén, Milánóban, szakítva az addigi nyugati 
gyakorlattal, amely a keresztségre készülőket először részesítette a kognitív 
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Béres Tamás

Evangélikus etikai építőkockák
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ismeretanyag átadásában, és azután került sor magára a keresztségre, az álta-
la vezetett katekumenátusban új módszerrel igyekezett mélyebb ismeretekre 
juttatni az iskola tagjait. Nála az oktatás a kereszteléssel kezdődött. 4. századi 
szokás szerint a keresztelés alámerüléssel történt. A katekumének minden 
ruhájukat levetve víz alá merültek, majd kijőve fehér ruhát kaptak, amelyet 
a keresztelésüket követő napokban viseltek. Ambrosius ezután a keresztelési 
élmény átélésének erejével vezethette be őket a keresztény tanítás kognitív 
ismeretanyagába. A jelenlévők ezzel folyamatosan bővülő, rétegződő tanulási 
élményként élték át, ahogy a belső világukból származó élmények és a külső 
ismeretek szerves egésszé érnek bennük (szívükben és elméjükben). A külső 
és belső világ találkozásánál ezzel olyan új világot ismertek meg, amelyben 
ismereteik dinamikusan bővülhettek, ennek ellenére egy percre sem kellett 
magukat idegennek érezniük benne.

1.2. Az etikaoktatás mint közösségi etikaművelés

A tanári munka mindenkori feladata és a katekumenátus módszereinek legjobb 
hagyományai együtt érvényesülhetnek a mai hitoktatásban. A hittant és etikát 
tanító hittantanár és hitoktató nem egyszerűen módszertanilag van ráutalva 
a kísérletezésre, hanem az átadni kívánt tartalom önmaga is megkívánja tőle, 
hogy megkeresse, megtalálja és megtartsa a lehető legjobb tanítási módot. Er-

re az etika defi níció szerinti refl ektív, kísérletező 
vonása kényszeríti. Az etikának, a keresztény, így 
az evangélikus etikának is szerves része az iskolai 
és gyülekezeti etikaoktatás, történeti szempontból 
és a jelen tekintetében egyaránt. A kereszténység 
történetében látványosan került sor sokszor arra a 
jelenségre, hogy egy kisebb, alig számottevő vagy 
jelentéktelen csoport vitte tovább a megtartásra 
méltó gondolati és gyakorlati refl exiókat. Az em-
beriség, a kultúrák és társadalmak, valamint az 

egyház, a felekezetek és az akár pár lelkes gyülekezetek sokszor kerültek szembe 
egymással vagy éppen váltak egymás segítőtársaivá a történelemben. A zsidó 
és keresztény teológiai hagyományban egyformán hangsúlyos a kis létszámú, 
a tömeggel szemben álló, de a helyes utat meglátó és a mellett kitartó csoport. 
A zsidó teológiában például a maradék (söár), a jézusi útmutatásban a lelki 
szegények, a korai egyház életében az ortodoxia olyan, etikailag is jelentős 
szerepet játszó személyek és csoportok, amelyeket ugyanakkor pusztán etikai 
eszközökkel nem lehet kimerítően leírni. A hitoktatás etikai vetületeként tisz-
tában kell lennünk a kiscsoportok jelentőségével, és világosan rá kell irányítani 
a diákok fi gyelmét arra, hogy ami a hittanórán/etikaórán történik, annak előre 
beláthatatlanul jelentős etikai következményei lehetnek. Az etika oktatása ezért 
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nem egy ezoterikus körbe szóló meghívás vagy lélekgyűjtés, hanem origókeresés 
az emberiség táguló sugarú köreibe való integrálódás folyamatában.

1.3. Az etika a világmegismerés egységében

1.3.1. A VILÁG MINT EGYSÉGES ADOTTSÁG

Az etikai gondolkodás élményre alapozott volta és közösségi természete hívja 
fel a fi gyelmet arra, hogy nem kezelhetjük olyan tudományként, amelyen szi-
gorúan belül maradva bármi érdemlegeset mondhatnánk róla magáról. Ezzel 
a személettel csak a legutóbbi idők analitikus nyelvfi lozófi ájának metaetikai 
változataként találkozhatunk (analitikus etika), de ez mélyen ellentmond az 
etika kezdeti természetének. Kialakulásának történetét követve azt látjuk, hogy 
az etika éppen úgy a világra való rácsodálkozás élményének és gondolatiságának 
szintézisét hordozza, mint maga a fi lozófi a. A nyugati gondolkodás többé-ke-
vésbé dokumentált történetének kezdetén, a Kr. e. 7–6. században a hét görög 
bölcs erkölcsi bölcsessége áll, és a görög fi lozófi ának azokat a szakaszait is a 
megismerés ethosza járja át, amelyek nem jutnak el a természet (füszisz) vagy 
a gondolkodás (ismeret, episztémé) megismerésétől a tételes erkölcsi kérdések 
világáig. A kultúrák gyökerét jelentő másik nagy hagyományt, a vallások vilá-
gát hasonlóképpen az erkölcsi kérdések és szabályok állandó jelenléte jellemzi. 
Akárhogy is osztjuk fel a világot a megismerés kulturális aspektusai szerint, 
minden felosztás előbb-utóbb önkényes és torz következtetésekhez vezet. A fel-
osztások kultúraellenességére egyetlen mentségünk az lehet, hogy az emberi 
gondolkodás csak elhatárolások segítségével képes előbbre jutni.

1.3.2. AZ AJÁNDÉKBA KAPOTT VILÁG MINT AZ ESZTÉTIKAI BEFOGADÁS FORRÁSA 

ÉS ENNEK KULTURÁLIS KÖVETKEZMÉNYEI

Az ember világban való létét a teremtésben átélhető folyamatos és zuhatagszerű 
megajándékozottság élménye jellemzi, amennyiben ennek felfogására, érzéke-
lésére és tudatosítására szabaddá és alkalmassá teszi őt kultúrájának, valamint 
társadalmi és egyéni életfeltételeinek rendszere. 
(Primordiális törzsi harcok áldozatává válni, 21. 
századi megapolisz levegőjében élni, szubszaharai 
vagy szíriai gyerekként napjainkban megszületni 
az emberi tevékenység következtében nem teljesíti 
ezt a feltételt.) A bennünket körülvevő világ mint 
létünket és minden funkciónkat megelőző adottság 
elementáris felfogása érzékeinken keresztül történik, vagyis tudatos gondolati 
szortírozgatásaink, elemzéseink, következetes logikai ítéleteink és erkölcsi 
életünk elsődleges forrása a (minket is befogadó) külvilág. Az emberi értelem 
jellemzőjének előbb említett okán, amennyiben ezt a határtalan megajándé-
kozottságot egyetlen kifejezésbe akarjuk sűríteni, egyik első lehetőségként az 
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esztétikai alapélmény kifejezés kínálkozik. A kívül álló világ érzékelését kifejező 
aisztheó szó a kezdeti feltétele az odakint – és ezért nagyrészt „idebent” is – ér-
vényes viszonyok elemzésének és elrendezésének, és e folyamat egyik aspektusa 
a morál. Morális döntéseinkkel viszont a következő pillanatban már hatással is 
vagyunk a kívül álló világra, és akkor ennek egyik következményeként rögtön 
komolyan el is kell gondolkodnunk azon, hogy a létezők fi zikai körülhatárolásá-
nak lehetősége mellett talán él egy másik, az összetartozást fenntartó, kevésbé 
szem előtt levő, de a gondolkodás számára ugyanilyen egyértelmű elv is a világ 
fonákján. Sigurd Bergmann norvég evangélikus teológus és etikus az esztéti-
kai világ elsődleges és az etika tudatos jellegének kettősségét szokta kifejezni 
az eszt/étika (Aesth/Ethics) elnevezéssel.  
Polányi Mihály pedig – mint úgynevezett 
posztkritikus tudományfi lozófi ai szerző 
– ehhez hasonló magyarázatra alapozta
a személyes tudásról szóló, híressé vált
gondolatait, ahol a helyes eredményhez
vezető út a szubjektív és objektív világ
mély összefüggésének fel- és elismeré-
sében gyökerezik. Polányi a szubjektum
megismerésben játszott szerepét úgy jel-
lemzi, hogy a megismerő a megismerés
folyamatában kapcsolatba kerül a rajta
kívül álló és tőle független valósággal. Ezzel a leírásával szakított az objek-
tíven megismerhető világ tudományos mítoszával, és a hit – azaz személyes
meggyőződés – és a tudás közül eltávolította a nagyrészt a pozitivistáknak
köszönhetően bevert nagy ismeretelméleti éket.

1.4. Mitől lehet evangélikus az etika?

Az „evangélikus etika” kifejezés megszokottsága ellenére is számos kérdést 
vet fel. Mindenekelőtt azt, hogy létezik-e ilyen, és ha igen/mégis, akkor mit 
értsünk alatta.

Német nyelvterületen jelentős az evangelische Ethik szókapcsolat használata. 
Ennek hátterében egyrészt fi lozófi a- és teológiatörténetileg jól megalapozható 
szemléleti hagyományok állnak, másrészt az a történelmi-kulturális folyamat, 
amelynek következtében lényegében katolikus és evangélikus (protestáns) oldal-
ra oszlott a német társadalom keresztény egyházi háttérkultúrája. A részleteiben 
sokasodó, de jól csoportosítható etikai kihívásokra adott válaszok másként 
formálódnak a katolikus etika és a német uniált egyházak református-evan-

 B  2008.
 P  1994.
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gélikus (evangelisch) mértékadó etikai forrásainak fi gyelembevétele szerint. 
Ezzel párhuzamosan a szakmai szerzők néha nagyobb teret adnak annak, hogy 
az etika lezáratlansága vagy az evangélikus etika „általános” etikákkal való 
kapcsolata fejeződjék ki. Etika evangélikus távlatokban (Lange), Az evangélikus 
etika kontúrjai (Hans G. Ulrich) – e jellemző címek mellett egyszerűen Etika 
című könyvvel is találkozunk (pl. Härle). Ebben a szerző ténynek veszi, hogy az 
evangélikus forrásokból táplálkozó etika is etika, és a fi lozófi ai etikáktól való 
eltérése a valóságértelmezés bizonyos, viszonylag jól leírható hagyományainak 
vállalásából következik. 

Az amerikai szóhasználat, az adott egyházi vi-
szonyokat követve, a lutheran ethics, amely egyrészt 
szépen kifejezi, hogy létezik legalább egy, identi-
tásában önmagát evangélikusnak tartó közösség 
Amerikában is. Másrészt utat nyit annak a problé-
mának, hogy „lutheránus” alatt mennyiben értsük 
Luther tanításának hűséges követését („lutheri”) 
vagy fogadjuk el a lutheri tanítással többé-kevés-
bé megegyező teológiai örökséget közös nevezőül. 
A Lutherhez való közvetlen visszatérés programját 
nagyban nehezíti az a tény, hogy a reformátor a 
korai modern kor gyermekeként élt és nyilatkozott meg. Teológiai örökségének 
egy része zseniális felismerésekből áll, egy része egyértelműen megérthető és 
követhető, egy harmadik része csak hosszas kortörténeti vizsgálódások se-
gítségével adható át (pl. gazdaságetika, politika), és szemléletében találunk 
teológiailag erősen kétségbe vonható és vállalhatatlan elemeket is (antijudaista 
megnyilvánulásai). 

Az evangélikus egyház tagjai társadalmi kérdésekben általában szociáletika 
néven fogalmazzák meg gondolataikat. Ez még ma, az ökumenizmus korában is 
eltérést jelent a katolikus egyházi szóhasználattól, amely legtöbbször pápai és 
püspökkari körlevelekben rögzített „szociális tanítás” kifejtése során nyilatkozik 
meg ezekben a kérdésekben. Az eltérések egyik társadalomelméletileg fontos 
oka a megnyilatkozók szerepének önértékelésében ragadható meg: míg a kato-
likus egyház megnyilvánulása során szekularizál – azaz az egyház szentségéből 
fakadó szellemi kincseit tanítás keretében önzetlenül megosztja a világgal –, 
addig az evangélikus egyház már szekularizált viszonyokkal számol, azaz el-
fogadja, hogy életét és tevékenységét a fennálló kulturális viszonyok keretében 
és ismeretében kell megvalósítania. A világ valósága és az egyház valósága az 
evangélikus szemléletben etikailag azonos minőség: az egyház a társadalom ré-
sze, belülről hat, kapcsolataik is bensőlegesek. Az egyház elismeri a társadalom 
függetlenségét, és/de szerepét abban látja, hogy a jézusi szeretet erejével segítse 
a személyes emberi kapcsolatok és intézményes kapcsolatrendszerek egymást 
segítő formáinak kiépülését. Eszközei ebben például az igazságosság vagy az 
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emberi méltóság érvényesítése. A társadalmon nem saját teológiai értékeit kéri 
számon, de jó esetben mindent elkövet az igazságosság és emberi méltóság 
biztosításának érdekében. A társadalmi kérdésekre keresett válaszok műfaji 
helye az evangélikus egyházban egyre elterjedtebben az e szemléletet képvi-
selő közteológia (nyilvános teológia, public theology, öff entliche Theologie). Ez a 
közösségi élet nyilvános fórumain igyekszik megosztani teológiai forrásokból 
nyert szempontjait a közvéleménnyel, a vitára való készség és az így kiemelt 
értékek melletti kiállás igényével.

Az eddigi példák alapján két esetben/értelemben beszélhetünk evangélikus 
etikáról:

a) Létezik legalább egy olyan társadalmi csoport, amelynek identitásában
szerepet játszik az evangélikusság, 

– annak történelmi hagyományai (egyház), ÉS/VAGY
– szellemi közege (teológia), ÉS/VAGY
– közösségi jelene (gyülekezet, személyes kapcsolatok),
ÉS e csoport tagjai etikai tevékenységet végeznek.

b) Olyan etika kifejtése történik meg, amely evangélikus teológiai forrásokra
támaszkodik, eközben felméri a más etikákhoz fűződő viszonyát, és lehetőség 
szerint a nyilvános teológia eszközeivel keresi az elméleti álláspontok gyakor-
latra váltásának lehetőségét.

1.5. Etika és identitás

Az evangélikus etika különleges és az elvi alapok tisztázása során elhagyha-
tatlan fejezete az evangélikusok (ön)meghatározása. Ez a feladat az identitás 
szempontjából jelentős. 

Bár evangélikus etikai munkára elméletileg a b) eset értelmében akkor is sor 
kerülhet, ha identitását tekintve már egyetlen evangélikus vallású ember sem 

él a Földön, de alkalmazzuk az etika jellemzően 
evangélikus teológiai forrásait, vagy az a) eset ér-
telmében, ha az evangélikus csoportok, közössé-
gek által végzett etikai tevékenység nélkülözné a 
sajátosan evangélikus teológiai forrásokat. E két 
elméleti lehetőséget azonban az identitás ténye 
összekapcsolja és visszahozza a valóság talajára. 
Az etikához nélkülözhetetlen teológiai források 
ugyanis folyamatosan konstruálják az ezeket fel-
használó közösségeket, míg e közösségek, identi-
tásuk tisztázásaként és megőrzéseként, életben 

tartják teológiai forrásaikat, és fejlesztik ezek értelmezését. Mind a közösségek, 
mind az örökölt, vállalt és felhasznált etikai normák ebben az értelemben az 
identitásra mutatnak. Az evangélikus etika jelenségének történelmileg értel-

Olyan etika kifejtése, amely 

evangélikus teológiai forrá-

sokra támaszkodik, eközben 

felméri a más etikákhoz fűző-

dő viszonyát, és a nyilvános 

teológia eszközeivel keresi az 

elméleti álláspontok gyakor-

latra váltásának lehetőségét.

Vall_ped.indb   18 2016. 11. 29.   12:35:26



Béres Tamás | Evangélikus etikai építőkockák

19 |

mezhetően hosszú távján éppen ezért nem nélkülözhető az evangélikus identitás 
kérdésével való szembesülés.

Az evangélikus szó defi nícióját több szempontból adhatjuk meg, és termé-
szeténél fogva összetettebb vállalkozás annál, mintsem hogy ne lehetne vita 
tárgya. Ki a keresztény? Ki az evangélikus? Defi níciójavaslat etikai értelmezésre, 
megvitatásra:

Kik a keresztények? (Praeparatio ethica – etikai szempontú végiggondolásra)

A könnyebb út választásának kísértései A felfedezés útja

Emberek csoportja, akiknek mindenről ugyanaz jut 
eszükbe? Emberek, akik megis-

merték a jézusi szeretet 
erejét, és ezért lehetősé-
gük mértékében bátran 
és kezdeményezően élnek 
embertársaik javára.

Emberek csoportja, akik arra tették fel az életüket, 
hogy eszméiket terjesztve egyre többen legyenek?
Emberek, akiknek viszonylag jól körülírható elveik és 
céljaik vannak?
Emberek, akiket minden helyzetben megtart a hitük? 
Stb.

Kik az evangélikusok? (Praeparatio ethica – etikai szempontú végiggondolásra)

„Napi” döntések Statikus kísértések A felfedezés útja

Biztonságos hagyományok 
oltalma vs. dinamikus hit

Történelmi hagyománya-
ikat ápoló keresztények 
csoportja? „Naponként” megtérő 

keresztények, akik hiszik, 
hogy a jézusi szeretet ereje 
világformáló erő, és az 
ehhez adekvát életforma 
az evangélium szabadsága. 
Ennek következményeként 
ismerik és nagyra értéke-
lik a derűt.

Apakép oltalma? vs. dina-
mikus hit

Egész életükben Luther 
szemléletét tanuló keresz-
tények?

Identitáskonstrukció mint 
elfoglaltság vs. dinamikus 
hit

Csoportidentitását kereső 
történelmi egyház, fele-
kezet?

Doktrinák biztonsága/
anomizmus vs. dinamikus 
hit
Stb.

Tantételekhez ragaszkodó/
azokat látványosan elkerü-
lő keresztények csoportja?
Stb.

1.6. Az etika kulturális szerepe és globális szervező ereje

Az „evangélikus etika” szókapcsolatban nem csupán a melléknév igényelt tisz-
tázást, hanem az etika szó aktuális jelentéstartalmai is. Az etika ugyanis az 
egy élőhelyhez (éthosz) köthető emberek közösségében érvényes szokásokra, 
szabályokra (ethosz), a morálra adott refl ektív értékelés, és ezért eredeti helye 
a közösség. Az etika és a közösség kapcsolatára jellemző, hogy ahol és amíg az 
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etika életjeleket mutat, ott a közösség is életben van még legalább azokon a szint-
jein, amelyekből megújulás, épülés indulhat el. Fordítva is igaz: ahol a közösség 
épül, ott az épülés folyamatában az etikai tisztázásnak is aktív szerepe van. Az 
etika a közösségi élet szokásainak, jelenségeinek, normáinak és értékeinek, 
vagyis erkölcsének azokon a pontjain jelentkezik a legélesebb, legkritikusabb, 
de egyben legerőteljesebb és legkonstruktívabb módján is, ahol az egyén és 

a közösség érdekei találkoznak. A hagyományos 
értelemben vett közösség – mint a tagok egyéni 
érdekei feletti közös érdek által vállalt összetarto-
zás helye – már egyre ritkább jelenség. Kultúránk 
mai állapotát jóval kevésbé jellemzi a közösségek 
jelenléte és jelentős szerepe, mint a szabad választás 
gyakorlatában létrejövő egyéni létezés élménye az 
egyik irányban (jelei: szubjektivizmus, atomizáló-
dás, kacattársadalom) és az ennek fennmaradását 

biztosító társadalmi rend iránti konvencionalista igény a másikban (bürokra-
tizmus, politikai konvencionalizmus és az ezt kihasználó popularizmus). Az 
egyéni és társadalmi lét ily módon nélkülözi a közösségekhez köthető folyamatos 
etikai értékelést mint közösségalkotó életélményt, és ez a jelenség napjainkban 
vákuumba vezeti az érvényes erkölcsi szabályokat. Ez lokálisan kedvez egyrészt 
mind a hagyományos erkölcsi szabályok megkérdőjelezésének (anómia), mind 
az ezek érvényéhez való fokozott ragaszkodásnak (tradicionalizmus, naciona-
lizmus), másrészt az erkölcsi értékeléstől mint tájékozódási ponttól való meg-
szabadulás választásának (az etika leváltása pragmatikus politikai irányítással 
vagy kizárólagos felváltása az esztétikum korszakának útjelzőivel). Globálisan 
azonban minden eddigi kornál nagyobb 
szükség van a közös és felelős etikai mun-
kára, amely képes a különféle kultúrák-
hoz tartozók választott vagy kényszerű 
egymás mellett élését (multikulturalitás) 
egyre közelebb hozni a tudatos egymással 
élés társadalmi formáihoz (interkultura-
litás). A mai globalizációs jelenség etikai 
előfutárai nemcsak a kozmopolita etikák 
voltak (pl. sztoicizmus, Kant), hanem a 
kereszténység is, amely Jézus szavaiból 
idővel a földi élet részletes kozmikus ke-
rettörténetét fejlesztette ki. A teremtéstől az eszkatonig, az Édentől az új Jeruzsá-
lemig tartó kozmikus út a kereszténység történelmi adottságaként a görög-római 
kulturális-területi értelemben vett oikoumené történetével is találkozott, így a 
keresztény etika kezdettől a földi világ és a kozmosz összetartozásával számolt. 
Ebből adódott, hogy a korai keresztények végső vallási indítéka nem a teremtett 
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világ elhagyása, és programja nem az e világból való elmenekülés szándéka volt 
(eszképizmus), hanem egy alapvetően más természetű kettős gondolat. Egyrészt 
az evangélium eljuttatása a világ miden részére, ahogy ezt Máté evangéliumának 
befejező soraiban, a „missziói parancsban” olvashatjuk. Másrészt részesedés a 
világ Isten általi célhoz vezetésében, ahogy ezt a 2. századtól egyre gyakrabban 
az Ef 1,10-ben szereplő oikonomia szóhoz közeli jelentésben kifejezték. E szán-
dékokat tekintve a mai globalizált világ az emberek olyan tapasztalatilag új 
élettere, amelynek kialakulásában is nagy szerepet játszott a kereszténység, 
valamint jelenéhez és arculatának alakulásához is szerves köze van. Részben 
erre épít a korábban missziológiának nevezett interkulturális teológia, amely 
mára önállóvá válva egyesíti az ökumenika, a vallástudomány, a dogmatika, az 
etika és a gyülekezetépítés szempontjait.

1.7. A globális etika teológiai hangsúlyai

Az eddig elmondottak szerint felépülő evangélikus etika olyan keresztény etika, 
amely az evangélikus teológia forrásait a globális etika lehetőségére és eddig 
elért eredményeire nézve használja fel. A globális etikával való kapcsolatában 
a keresztény szemléletnek meg kell őriznie dogmatikai hagyományát, mert 
ennek részletei kapcsolatban állnak a konzekvens etika elméleti alapjaival. 
Az etika azonban nem a dogmatika egy fejezete 
vagy függeléke. A korai keresztény közösségekben 
is megkülönböztethető volt a tanítás és életfolytatás 
(othodoxia és orthopraxis), mindkettő hatott a má-
sik kialakulására és fejlődésére, és közös forrásuk a 
hittapasztalat és a közösségi diszkusszió volt. A dog-
matika hálózatos elméleti rendszer, ha egy pontján 
belépünk, minden pontját előbb-utóbb érinthetjük, 
érinteni is fogjuk. Hangsúlyokat tekintve a globális etika perspektívájában 
mégis kiemelkedő a teremtésről szóló felfogás, amely elismeri a teremtett vi-
lág eredendő jóságát, de reálisan számol azzal is, hogy nem maradt az eredeti 
teremtésből egyetlen olyan sziget vagy menedék sem, amely megúszta volna 
a romlás rombolását. A történelem a világ eredendő jósága és végső állapota 
között feszül, mely utóbbiról nem tudunk többet annál, mint hogy Isten hozza 
el belátása szerint. A világ jelenlegi állapotában nemcsak teremtéséből, hanem 
rendeltetéséből is tükröz valamit, de ez nem elég ahhoz, hogy a világ megjob-
bításának elvégzéséhez világos jelekkel rendelkezhessünk (1Kor 13). A világnak 
szüksége van „Isten fi ainak megjelenésére” (Róm 8), akik a rombolás hatalmai-
nak és következményeinek felismerésén túl érzékenyek Isten gondoskodásának 
mindenek mélyén futó valóságára. Mindkettőt realitásnak tartják, de amíg az 
elsőt adottságnak, addig a másodikat a rombolás hatalmaival szemben fennálló 
remény forrásának és a világ kreatív gondozásában szerepet játszó „teremtett 
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teremtőtársi” kapcsolat (P. Hefner) megvalósulását kísérő „útitársnak”. A glo-
balizáció egyszerre jár együtt hibákkal és hordozza a jobb világ lehetőségét (Max 
L. Stackhouse). Ennek folyamatában a keresztények dogmatikai és etikai forrá-
saikból merítve és a különböző típusú etikák felhasználásának szabadságával
élve válnak szereplőkké. Etikai munkájukkal gyakorolhatják/kell gyakorolniuk 
felelősségüket az Istentől kapott élet védelmében, a méltó emberi kapcsolatok
épülésében és az (élő és élettelen) teremtménytársak jelenlétének tevékeny,
(pro)aktív megbecsülésében.

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Mely vonásokkal kell rendelkeznie egy evangélikusnak mondható etikának?

– Vannak-e eszközeink a világ egységben történő felfogására és értelme-

zésére?

– Mi az interkulturális etikák fő törekvése?

– Mivel igazolható az evangélikus etikák globális igénye?

2. Az etika terepe, látótere és forrásai

2.1. Filozófiai és teológiai etika

2.1.1. FILOZÓFIAI ETIKÁK

A fi lozófi ai etikák kiindulópontja általában az a szándék, hogy az ember, termé-
szetes megismerő képességére támaszkodva, optimális választ adjon a természe-
ti és/vagy társadalmi kapcsolatok (egymásra hatásának komplex) kihívásaira. 

2.1.2. AZ ETIKA TEREPEI

Ennek során az etikával foglalkozó szakfi lozófusok igyekeznek kidolgozni az 
erkölcsi kérdések eldönthetőségének elméleteit, és ezek mellett/után eszközöket 
vagy további szempontokat kínálnak a kérdések eldöntésére vagy mérlegelé-
sére. Az első esetben beszélünk metaetikáról. A metaetika az etikai kijelenté-
sek megkülönböztetésének elméleti lehetőségével és fogalmainak jelentésével 
foglalkozik. Felteszi a kérdést, hogy mi a jó,és hogyan különíthető el a rossztól, 
és ha a kérdés megválaszolható, akkor keresi, hogy hogyan adható tovább ez a 
felismerés mások számára is. Mivel az újabb etikai problémák hátterében olyan, 
az egész társadalomra és kultúrára kiható változások szoktak állni, mint például 
a technikai felfedezések és ezek elterjedése vagy a politikai elméletek változása, 
a lehető legjobb válaszok megtalálásához is nélkülözhetetlenek az általános 
társadalom-, politika- vagy technikaelméleti ismeretek. És minthogy ezekből 
nemcsak több létezhet, hanem egyéni szemszögekből is írható le valamennyi, 
az etikai rendszerek is változatosak. Szabadon választható meg bennük az el-
méleti keret, vagy akár erről lemondva a gyakorlati helyzetértékelésnek vagy 
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célkitűzésnek is vezető szerepe lehet. Így jönnek létre a konkurrens etikák, ami 
azt is jelenti, hogy több etikai rendszer váltja egymást időről időre a használat 
és hasznosság terén, de azt is, hogy egy-egy kérdés elbírálásához több eltérő 
etikai szempont is felhasználható. Amíg például a társadalmi szerződés elmé-
letei határtalan fantáziával konstruálhatják meg a társadalmi szabályok alap-
jául szolgáló kerettörténeteket (pl. Hobbes, Locke, 
Rousseau), addig a pragmatista társadalomelmélet 
minden elvont folyamat „készpénzértékét” (W. Ja-
mes) vagy a környezet közvetlen emberi irányítá-
sának lehetőségét (J. Dewey) keresve módszeresen 
mondhat le ezekről a mögöttes kerettörténetekről.

A metaetika mellett az etikai tevékenység fő te-
repei szerint a leíró, a normatív és az alkalmazott etika említendő. A leíró etika 
mindenekelőtti törekvése, hogy feltárja, összegyűjtse és leírja az adott terüle-
ten vagy adott kérdéssel kapcsolatban létező felfogásokat. Ha a metaetika azt 
kérdezi, hogy mi alapján lehet bármit is tenni, akkor a leíró etika arra keresi a 
választ, hogy mit szokás tenni, és a normatív etikák legfőbb kérdése, hogy a 
helyzet ismeretében mit érdemes tenni vagy mit kell tenni a jó érvényesüléséért 
az egyén, a közösség, a társadalom szintjein. Az alkalmazott etikák egy-egy jól 
körülhatárolt kultúraterületen belül foglalkoznak olyan kérdésekkel, amelyek 
útmutatást adhatnak az ott felbukkanó problémákra. Így beszélhetünk többek 
között szakmai etikákról, bioetikáról, környezetetikáról, gazdaságetikáról stb. 
Az alkalmazott etikáknak ennek megfelelően fi gyelembe kell venniük a szak-
területük metaetikai, leíró és normatív etikai ismeretanyagát.

2.1.3. ETIKAI PERSPEKTÍVÁK

Az etikák látóterét, perspektíváját illetően korábban sokszor használták az indi-
viduáletika és szociáletika kifejezést és felosztást, amellyel az egyénre önmagára 
vonatkozó kérdéseket igyekeztek elválasztani a közösség és a társadalom morális 
problémáinak tárgyalásától. Az individuáletika ebben a felfogásban úgy jelent 
meg, mintha az egyénnel szemben támasztható erkölcsi elvárások az ember 
közösségi és társadalmi léte ellenére is elválaszthatók lennének a többi emberrel 
való közvetlen vagy általános közösségvállalás tényétől. Az individuáletika kife-
jezés és a vele közölni szándékolt tartalom ma legtöbbször már nem szerepel az 
etikákban. Emögött az a meggondolás áll, hogy amennyiben az erkölcsfi lozófi a 
az emberi közösségek szokásaival foglalkozó tudomány, annyiban az egyes 
ember is csak a másik emberben vagy a közösségi létből merítve találhatja meg 
és fogalmazhatja meg a (másokat is előbb-utóbb szükségszerűen érintő) helyes 
cselekvés útjait. Az individuáletika kifejezés kikopott a használatból, helyét 
megváltozott tartalommal mostanában főként az erényetika tölti be.

Az etikai iskolák és irányzatok leírását legtöbbször három nagy csoport: a 
kötelességetika, a következményetika és az erényetika köré rendezve találjuk 
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meg. Az előbbi, deontológiai irányzatokhoz sorolják az olyan etikákat, amelyek 
előzetes erkölcsi szabályok szerint építik fel a morális cselekvés kritériumait. 
A második, konzekvencialista etikák körébe azok tartoznak, amelyek az emberi 

cselekvés következményére helyezik a hangsúlyt. 
Az erényetikák a személyiség erkölcsi jegyeit, tö-
rekvéseit és választásait tekintik az erkölcsi tett 
legfőbb kiindulópontjának. 

2.1.4. AZ EVANGÉLIKUS ETIKÁK

Az evangélikus teológiai etikák sokszor a Friedrich 
Schleiermacher által leírt hármasra: az érzületi és 

erényetikára, valamint a javak etikájára nyúlnak vissza történetileg. Ennek 
azonban már csak amiatt sincs kötelező érvénye, mert sokan a nála valamivel 
idősebb kortárs Immanuel Kant kötelességetikáját tekintették a protestáns teo-
lógiai értelmezéssel leginkább összeegyeztethető módszernek. Schleiermacher 
felfogása a mai etikai véleményalkotás számára többek közt amiatt jelentős, 
hogy rámutat az etikai módszerek együttes felhasználásának szükségességére 
az összetett problémák esetén. Ezzel ugyanakkor világossá teszi, hogy egyetlen 
etikai módszer sem bizonyulhat az evangélikus etikák kizárólagos típusának.

A teológiai etikák kiindulópontja egy komplex világmagyarázat, amelynek 
kulcsmozzanatait bibliai narratívák őrzik. A Biblia mint az etika forrása rész-
ben az alapnarratívákat jelenti, részben azokat az értelmezéseket, amelyeket 
a Biblia más könyveiben találunk meg az egyes alapnarratívákról, részben a 
későbbi korok ezekről szóló egyházi bibliamagyarázatainak kiemelkedő ele-
meit és körülményeit. (Elsősorban a reformáció kori bibliaértelmezésről és az 
e tradícióban álló, mind a mai napig tartó értelmezésekről van szó.) A bibliai 
komplex világmagyarázat elemei az Istenről, a világról és az emberről alkotott 
képből állnak össze. A betű szerint rögzített szöveg és az értelmezés végrehajtása 
közötti hermeneutikai erőtér utat nyit a szabad értelmezésnek, ugyanakkor 
számos közvetlen szállal kapcsolódik a mindenkori jelent előkészítő, befolyásoló 
(és részben meg is határozó) történelmi hagyományokhoz. A bibliai szövegek 
értelmezése ezzel olyan helyeket, toposzokat hoz létre a jelenkori kultúrában, 
amelyek lehetővé teszik az etikai munkát. Az etikai munka iránya nem az adott 
kérdésektől vezet a bibliai szövegek világába, és nem is egyszerűen a szövegek 
aktualizálása a feladata, hanem a szövegértelmezés közösségi folyamatában 
az etikai alapelvek, normák és értékek megállapításáról és felhasználásáról 
gondoskodik.

A bibliai szövegek gondos feldolgozása során számos ún. erkölcsi értékkel 
találkozunk. Az erkölcsi értékek az adott élethelyzetre alkalmazva mutatják 
meg az érvényes normákból és alapelvekből következő értelmezési és megol-
dási mintákat. Nagy számukat a sokféle élethelyzet indokolja. Ha nem sikerül 
rátalálni a megfi gyelt értékek mögött húzódó normákra vagy alapelvekre, az 
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adott szövegrész könnyen válhat számunkra az erkölcsi értékek gyűjteményévé. 
Ebben az esetben gyakorlatilag lehetetlen megállapítani, hogy a régi szövegben 
szereplő értékek mennyiben tekinthetők kortól függőnek, illetve függetlennek. 
A szöveg erkölcsi strukturáltságát nem ismerők számára ez a helyzet kénysze-
rűen minden érték/szabály elfogadásához vagy elutasításához vezethet. E te-
kintetben a szöveg „betűiben” való hit és a harcos hitetlenség közeli rokonai, 
bár – kifejlődésük különböző okát tekintve – nem édestestvérei egymásnak.

A normák világán keresztül már pontosabb, de nem ennyire konkrét képet 
kaphatunk a bibliai szöveg hátterében álló alapel-
vekről, például az Izrael népe vagy az Újszövetség 
népe számára döntő jelentőségű eszmékről, felis-
merésekről, vallási összefüggésekről. A normák 
az alapelveknek, alapösszefüggéseknek, alapvető 
igazságoknak az etikai kifejeződései, amelyek meg-
értésük és elfogadásuk során lehetőséget adnak arra, 
hogy az emberek a saját élethelyzetükre alkalmazva, 
értő módon váltsák át az adott szituációban szükséges tevékenységre (erkölcsi 
értékre). A normák ismerete szükséges ily módon az erkölcsi értékek hiteles-
ségérzetének megjelenítéséhez. Az etikai alapelvek már túlnyúlnak az erkölcs 
birodalmán, az erkölcsiséget az erkölcsön kívül alapozzák meg. Olyan, a teljes 
közösség számára lényeges kiindulópontokról van itt szó, mint a zsidó teoló-
giában az Úrra vonatkozó ismeretek: például egyedüli volta, az emberekkel 
való szövetségkötése vagy törvénye. Az Újszövetségben például Jézus Atyával 
való kapcsolata vagy a szeretet különleges értelmezése. Ahogy Izrael népének 
számos története arról szól, hogy az Úr hogyan menti meg a hozzá hűséges 
népet viszontagságok során is, az Újszövetségben Jézus sok példázata a fele-
baráti szeretet megélésének egyes eseteit, példáit mutatja be, alkalmat adva 
arra, hogy Jézus ezekhez fűzött útmutató, tanító szavait is megismerhessük. 
Az ezekben a magyarázatokban szereplő erkölcsi értékek a kor nyelvén, a kor 
társadalmi-szociális szokásinak megfelelően mutatnak rá egy minden kortól 
és helyszíntől függetlenül érvényes alapelvre: a jézusi szeretetre.

2.1.5. A FELELŐSSÉGETIKA

A fi lozófi ai és teológiai etikák kapcsolatáról Paul Tillich (1886–1965) „korrelációs 
módszerének” megfelelően mondható el, hogy míg egy adott szituációban a 
fi lozófi ai elemzés feladata a helyes kérdés megtalálása, a teológia segítségével 
a kérdésnek megfelelő válaszokat fogalmazhatjuk meg. Egy összetett etikai 
kérdésben természetesen a fi lozófi a sem áll meg tétlenül a lényegi kérdés meg-
találása után, hanem számos választási lehetőséget kínálhat fel ahhoz, hogy a 
teológia saját anyagának megfelelően kiválassza a lehető legjobb válaszokhoz 
vezető utakat. Az evangélikus etikák az utóbbi időben – főként a technika és 
technológiák felhasználása által megváltozott világ kérdéseivel kapcsolatban 
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– leggyakrabban a felelősségelvre épülő morális döntéseket helyezték előtérbe.
A felelősségetika a cselekvést megelőző döntés (és annak elbírálása) során a
cselekvések konkrét, ténylegesen várható következményei és az értük vállalható 
felelősség kapcsolatában vizsgálja a lehetőségeket. A kifejezést Max Weber al-

kotta meg az érzületi etikától való elhatárolás által. 
Weber meghatározásában az érzületi etika során „a 
keresztény ember jót tesz, majd ennek megítélését 
Istenre bízza”, míg a felelősségetika esetén az ember 
saját cselekvése előre látható következményeivel 
törődik.  Hans Jonas A felelősség etikája című köny-

vében így fogalmazza meg ennek lényegét: „Cselekedj úgy, hogy cselekvésed 
hatásai összhangban álljanak a méltó emberi élet fennmaradásával.”  Jól lát-
ható, hogy Jonas etikai imperatívuszának teljesítése nem nélkülözheti annak a 
területnek beható ismeretét, amelyen döntésünket meghozzuk.

Számos esetben, főként a technikai újítások be nem látható hatásaira gon-
dolva, felkészületlenségünk ellenére döntésre kényszerülünk. Ebben az esetben 
nem beszélhetünk felelős döntésről, sőt ahogy egyre alaposabban elemezzük a 
döntések következményét, egyre több előre nem látott részlettel találkozunk. 
A felelősségetika emiatt sokkal többet fejez ki szándékunk komolyságáról, 
mint a döntés tartalmáról. Emellett számolnunk kell a „felelős döntés” kifeje-
zés elterjedt téves használatával is. Ez alatt, főként a politikai retorikában, az 
esetek jelentős részében csupán annyit értenek, hogy ha egy ötlet nem válik 
be, az ezért felelősséget vállaló személy legfeljebb lemond megbízatásáról. Ez 
azonban nem a felelősség vállalásához, hanem a tévedés beismeréséhez tartozik 
(„büntetőjogi felelősségvállalás”). A sok embert érintő kérdésekben a minden 
érintettre kiterjedő anyagi felelősségvállalás is eleve kizárt, főleg, ha a politikai 
döntés következménye anyagi javakkal nem kompenzálható károsodásokhoz 
vezet (például egészségügyi, gazdasági, környezeti rossz döntések stb.) A fele-
lősségetikának ezért szükségszerűen ki kell egészülnie további megfontolásokat 
lehetővé tevő szempontokkal: például világos közösségi célkitűzéssel (teleológia) 
és az ehhez vezető széleskörű megvitatással (diszkurzusok) stb. 

2.2. Az evangélikus etika normatív elemei

Az etika forrásául szolgáló bibliai leírásokban különböző formákban találjuk 
meg a teológiai etika normatív elemeit. Ezek konkrét, szöveges megfogalmazás-
ban rendelkezésünkre állnak, megszólaltatásukért, életre keltésükért mégis 
kell folytatni némi hermeneutikai (exegetikai-dogmatikai) jellegű küzdelmet. 

  W  1989.
 J  1984.

„Cselekedj úgy, hogy cse-

lekvésed hatásai összhang-

ban álljanak a méltó emberi 

élet fennmaradásával.”
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Közülük legfontosabbak a törvény értelmezése (2.2.1.), a jézusi aranyszabály 
(2.2.2.) és a szeretet kettős parancsa (2.2.3.). 

2.2.1. A TÖRVÉNY MINT NORMATÍV ELEM

2.2.1.1. A törvény formái
A törvény több rétegben és funkcióban található meg a Héber Bibliában. Legő-
sibb formáiban a minden népre jellemző korai törvényi intézkedésekként talál-
kozunk velük, elsősorban az ún. Szövetség könyvében (Ex 20,22–23,33 a Tízpa-
rancsolat kivételével; Ex 20,1–17). Ebben a formájában kazuisztikus törvényeket, 
azaz egyes konkrét esetekre lebontott előírásokat és tiltásokat tartalmaz a 
társadalmi, illetve törzsszövetségi élet minden jelentős területére, ígéretekkel 
és szankciókkal együtt. Ezek a „ha valaki ezt és ezt teszi, akkor…” formájú 
törvények az ún. természetjogi törvények közül az osztójognak (ius talionis) 
felelnek meg általában (Cicero a természetes jog eseteinek öt fajtáját sorolja fel, 
köztük az osztójogot). Emellett megjelennek az apodiktikus, ellentmondást vagy 
esetszerűséget nem ismerő törvényi rendelkezések is.

Izrael történetében a törvények szemléletének két nagy vonulata található 
meg: az egyik Isten akaratát a teremtett világ rendjéből kívánja kiszűrni és 
ennek megfelelően cselekedni, a másik Isten akaratának kinyilvánítására mint 
szuverén akarati megnyilvánulásra érzékeny (Härle). Az elsőt elsősorban az 
ún. bölcsességirodalom képviseli. Ez a mindennapi élet folyásában, a szépen 
egymásra épülő folyamatok természetének ismeretében, az okok és következ-
mények láncolatában keresi Isten akaratát. A jóval kapcsolatos felfogása csak 
ennyi: „Jó az, ami jót eredményez” (G. von Rad), vagy „[a] bölcsesség kezdete az 
Úr félelme” (Zsolt 111). Jób könyvének nagy témája e törvényfelfogás igazságának 
a kritikája. Ha ugyanis igaz volna, hogy a jó jót terem, és a még jobb még több 
vagy még nagyobb jót, akkor ezen a láncon át biztosítható volna az istenfé-
lők boldogulása, sikere és boldogsága (sikerteológia). Az élet számos példával 
szolgál ugyanakkor ennek ellenkezőjére: nem azoknak megy a legjobban az 
életük, akik a legjobban tisztelik vagy szeretik Istent. Jób végső igazsága szerint 
az élet sikere és az istenfélő élet között nincs követhető kapcsolat. Az életben 
az történik meg, amit Isten akar, ez pedig kikutathatatlan. A hívő ember sem 
lát bele Isten gondolataiba, de ő bizalma révén elfogadja, amit élete hoz, mert 
minden körülmények között bízik a Teremtőjében. Ehhez hasonló felfogással a 
Hegyi beszédben is találkozunk, pl. ebben a formában: „…keressétek először az 
ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6,33)

Az ószövetségi törvények másik jellemző formája, ahol Isten akaratának 
kinyilvánítására kerül sor, mindenekelőtt a Tízparancsolatban jut érvényre. 
A szövegben a másik emberrel való kapcsolatra vonatkozóan feltűnő módon 
csak a szülők tisztelete esetében találkozunk pozitív, előírásszerű paranccsal. 
A többi tiltás formájában fogalmazódik meg. Luther jól ismert módon e negatív 
formájú mondatokat pozitívvá formálja, és ezzel szigorúbb értelemben használja. 
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Magyarázatában péládul a Ne ölj! parancs azt jelenti, hogy a másik ember életét 
nemcsak elvenni tilos, hanem segíteni is kell őt abban, hogy egészségben meg-
tartsa: „…felebarátunk testét s életét meg ne sértsük, meg ne bántsuk, hanem 
segítsük meg őt minden testi bajban és életveszélyben” (Kis káté).

2.2.1.2. A törvény és evangélium társadalmi szerepe
Közismert az is, hogy a törvény és az evangélium formális szembeállításának 
felfogásával szemben Luther a kettő szoros egymásrautaltságát hangsúlyozta. 

A kettő együtt mind a Tanakh, mind az Újszövet-
ség szerves része, így a két könyvgyűjtemény nem 
választható szét például a törvényadó Isten és a 
kegyelmes Isten megnyilatkozására. Szemléletének 
legszembetűnőbb példája a Kis és Nagy káté (1530) 
szerkesztése és tartalma. Ezekben megváltoztatta 
a korabeli egyházi gyakorlatban élő szövegek sor-
rendjét annak érdekében, hogy kifejezhesse ezt az 
egymásra utaltságot. A hitvallás (Hiszekegy) he-

lyett a Dekalógust tette az első helyre – jelezve, hogy Isten elvárásai érvényben 
vannak –, de felhívja a fi gyelmet, hogy a Dekalógus bevezető sora valójában 
evangélium: „Én vagyok az Úr, a te Istened.” Ezzel világossá teszi, hogy az etikai 
cselekvés első mozzanata mindenféle törvény, felelősségvállalási szándék vagy 
elvárás helyett az az erőt adó ígéret, hogy Isten mindenek ellenére velünk van, 
értünk van, és nem hagy magunkra. Isten először ad, azután kér, és kérése 
normatív módon meg is fogalmazódik a Tízparancsolatban. A Tízparancsolat 
ebben az értelemben nem is parancs, hanem útmutatás. A görög deka-logosz 
szó tíz igét, útmutatást jelent, ahogy a tóra szó is ugyanezt jelenti, így aki első 
lépésként megismerte és elfogadta Istentől az útmutatást és bátorítást, az ennek 
természetes következményeként fogja keresni a megfelelő válasz lehetőségét. 
A teológiai jellegű morális tartalom ezzel a hitben, közelebbről az Isten iránti 
bizalommal kezdődik el, és az erkölcsi cselekvés nem más, mint erre a felsza-
badító ígéretre adott következetes és hálás válasz. 

Luther számára evidencia volt, hogy Istennek vannak parancsai, amelye-
ket meg kell tartani a világ rendje érdekében. Ezekre úgy gondolt, mint Isten 
eszközeire, amelyekkel a világot irányítja. Sem a hívő, sem a nem hívő ember 
nem találhat más, hasonlóan megbízható eszközt ezeken kívül arra, hogy fel-
ismerje és megtegye erkölcsi kötelességeit. Aki nem az ígéret meghallása után, 
a megfelelő választ keresve teszi meg, annak is ezt kell megtennie, de ami az 
első esetben a cselekvő ember számára lehetőség és öröm, az a második esetben 
kemény elvárásként jelenik meg, amit a hatóságok is behajthatnak rajtunk. Ezt 
nevezte a törvény első szerepének (primus usus legis). Az erkölcsi cselekvés 
helye ezért minden ember számára ugyanaz a közeg, ugyanaz a társadalom 
vagy valóság. A keresztények nem élnek és nem mozognak másoktól eltérő 

…az etikai cselekvés első 

mozzanata mindenféle 

törvény, felelősségvállalási 

szándék vagy elvárás he-

lyett az az erőt adó ígéret, 

hogy Isten mindenek elle-

nére velünk van.
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világban, az alapvető erkölcsi feladataik és lehetőségeik sem mások. Nem is 
arról van szó, hogy különös erőben részesülnének, amely képessé tenné őket 
bármilyen magasabb rendű erkölcsiség megvalósítására. Az erkölcs az erkölcs, 
a feladat az feladat. A világ folyamatosan ki van téve a rossz romboló hatásá-
nak, és az ennek nyomaival és jeleivel szembeni cselekvés minden embertől 
elvárt teljesítmény. Luther ezen a ponton szakít a jó tettek, cselekvés, illetve 
tevékenység érdemszerző felfogásával. A keresztények nem annak érdekében 
tesznek jót, hogy elnyerjék az üdvösséget, hanem mert az első mozzanatként 
elfogadott ígéretként ráéreztek az üdvösség ízére, és ennek ismeretében öröm-
mel válaszolnak erre jó tettekkel. Nemcsak állnak, mert mást nem tehetnek, 
hanem oda állnak, ahova kell, mert másként nem tehetnek. 

A realitáshoz hozzátartozik, hogy a keresztények meglepően kevesen vannak. 
A középkori szakrális társadalomkép estéjén, a kora újkor gyermekeként, de sok 
tekintetben középkori gondolkodóként még Luther szerint az igazi keresztény 
ritka, mint a fehér holló. A visszaéléseket eltörlő társadalmi erőként nem lehet 
rájuk tekinteni. A hatalommal való visszaélések és egyéb bűnök nem a keresz-
tények forradalmi fellépésének következtében fognak megváltozni, hanem attól 
változhatnak meg, ha minden rendű és rangú ember megismeri és elfogadja a 
helyét és az azzal járó feladatát, és komolyan veszi, hogy ezzel a törvény első 
használata értelmében kell élnie. Erre pedig nem a felkeléstől lehet várni a 
megoldást, hanem a felkészült prédikátoroktól, vagyis azoktól a keresztényektől, 
akik képesek megfelelő módon emlékeztetni a különféle teremtési rendekben 
élő embereket a törvény és evangélium összefüggésére, vagy ha másként nem 
megy, alapvető feladataikra. Itt válaszolhatunk arra a kérdésre, hogy az erkölcsi 
cselekvés alanyai hogyan viszonyulnak erkölcsi indítékaikhoz.

2.2.1.3. Teonóm szekuláris etika 
Immanuel Kant heteronóm és autonóm erkölcsiségről beszélt az erkölcsi indíték ol-
daláról. Számára a mindenkiben benne élő erkölcsi törvény apodiktikus, ellentmon-
dást lényegében nem tűrő morális elvárás, és minden embert felszólít bensejében 
arra, hogy amiről belátható, hogy meg kell tenni, azt 
tegye is meg („Du kannst, denn du sollst”). Ez a köte-
lességteljesítésen alapuló (deontológikus) erkölcsiség 
abban az esetben heteronóm indíttatású, ha valaki 
egyszerűen külső parancsként értékeli például azért, 
mert nem talál önmagában benső indítékot a teljesítésére. Kant szerint az erkölcsi 
törvény rendszere racionális, ezért mindenkire egyformán érvényes, egyetemes 
természetű – és végső soron Isten akaratából levezethető. Jól látható, hogy csak az 
értelmüket helytelenül használó emberek kerülhetnek abba a helyzetbe, hogy az 
erkölcsi célok elérésének feladatát életükbe való külső beavatkozásként, heteronóm 
törvényként éljék meg. Az értelmét saját racionális természetének megfelelően 
használó ember számára a világ egységes erkölcsi rendje át- és belátható, ezért az 

…nem a felkeléstől lehet 

várni a megoldást, hanem 

a felkészült prédikátoroktól.
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etikai célokkal való azonosulás szándéka nem rákényszerített, indítéka autonóm, 
a kötelesség teljesítése és az erkölcsi választás szabadsága egybeesik.

Ha a kanti gondolatot megpróbáljuk visszavetíteni a Dekalógus lutheri ér-
telmezésére, világossá válik, hogy az autonómia-heteronómia fogalompár nem 
alkalmazható az erkölcsi cselekvés indítéka szerinti keresztényekre s nem ke-
resztényekre. A törvény első használatának nem az a szerepe, hogy különbséget 
tegyen azok közt, akik az erkölcsi jót Isten iránti hálából kívánják megvalósítani, 
és akik más okból vállalkoznak erre. A primus usus legis a megkülönböztetés 
helyett a hasonlóságot hangsúlyozza. Tevékenységével minden ember ugyanazt a 
világot építi vagy rombolja, mindenkinek ugyanabban a munkában van feladata 
(mindenekelőtt a maga helyén), mindenki végső soron ugyanabból a forrásból 
merít erkölcsi tetteinek véghezviteléhez, mert Isten az általa teremtett világ 
fenntartásában a törvényét és az evangéliumot egyszerre adja segítségül minden 
ember számára. Ebben a távlatban minden ember, aki a teremtésben eredetileg 
jó világot ehhez az eredeti állapotához, illetve eszményéhez tevékenységével és 
az erre irányuló megelőző gondolataival közelebb kívánja hozni, végső soron a 

teonóm erkölcsiség szerint cselekszik. Az ember, 
aki a teremtés részeként azzal együtt megromlott 
(status corruptionis, totus homo peccator), de a jó és 
rossz kétértékűségével együtt magában hordozza a 
teremtés eredendő jóságáról benne élő képet (sajnos 
a visszaállítására irányuló képességet nem), nem 
tud máshol és máshogy, csakis a teremtett világ-
ban az annak megfelelő szabályok szerint jót tenni. 

A heteronómia itt a rombolás szabályainak való engedelmesség – a megromlott 
állapot dogmatikai szakkifejezése a korrupció! – akármilyen okból is. Az auto-
nómia pedig – aminek itt nincs túl sok értelme, lévén az ember nem a jó eszmé-
nyének önmaga kénye-kedve szerinti konstruktőre, hanem teremtésétől fogva, 
megkérdezése nélkül részesítették benne – az erkölcsi cselekvés indítékának és 
szándékának akaraton, tapasztalati belátáson, racionális következtetéseken (vagy 
„csak” az élet hullámverésében kialakuló ösztönös választások során) nyugvó 
meghatározása a jó megvalósulása érdekében.

Filozófi ai szempontból itt felvetődik az a kérdés, hogy ha az egész világ a status 
corruptionis állapotában van, akkor az ember által használt fogalmak ez alól me-
netesek lehetnek-e. Szavaink, meghatározásaink és a még őket egymással kapcso-
latba hozó szillogizmusaink mennyiben szolgálhatják a tiszta kép elnyerését vagy 
a helyes következtetéseket? E kérdést fel kell tenni minden következetes fi lozófi ai 
rendszerben, ám Luther e tekintetben inkább volt praktikus, pedagógus és gyógyító 
lelkipásztor, aki az egzisztenciális hit alapján tájékozódott, és nem törekedett arra, 
hogy racionálisan hézagmentes rendszert építsen. Számára a világ egyszerűen, de 
a factum brutum súlyával Isten világa, az ember feladata pedig, hogy a teremtés 
jóságának megfelelő viszonyokat építsen benne fel vagy vissza. Ez a tény ráirányítja 
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a fi gyelmet az ontologizmustól, ontoteológiától és analogia entistől való eltérésre, 
sőt magának a metafi zikai rendszernek a hiányából következően az egzisztenciális 
helykeresés, illetve állásfoglalás szabad megválasztásának lehetőségére. 

2.2.1.4. A lelkiismeret
Itt keríthetünk sort a lelkiismeret – sokszor homályban maradó – kérdésének 
tisztázására. A keresztény hagyományban meglévő lelkiismeret szót a neokanti-

ánus etika, köztük több korabeli evangéli-
kus etika is előszeretettel használta. A szó 
görög és latin formája arra utal (szün-ei-
dészisz, con-scientia), hogy miközben 
erkölcsi ítéleteket hozunk és erkölcsi ér-
telemben cselekszünk, él bennünk egy a 
tudatos döntéseinket végigkísérő árnyék-
ismeret. A félreértések oka legtöbbször az, 
hogy a lelkiismeretnek ezzel a formális, 
„ismerő” illetve „döntéskövető” szerepével 
szemben önálló etikai tartalmat szoktunk 
tulajdonítani. A lelkiismeretet jellemző 
módon a lelkiismeret-furdalás vagy lel-
kiismereti fi gyelmeztetés funkciójában 
emlegetjük, és ennek annál nagyobb sze-
repe lehet, minél konkrétabban állítjuk 

az emberben levő erkölcsi törvény erejét. A lelkiismeret e különös kettőssége 
okán emlékeztet az édenbeli jó és rossz tudás fájának szimbólumára. A leírás 
arra enged következtetni, hogy a teremtés eredeti állapotában magától értődő 
egyszerűséggel, a mindennapi tevékenységek közben elérhető közelségben és 
egységben volt/van minden, így köztük az élet és az etikai ítéletek tiszta meg-
valósítása is. A történet azonban már itt felhívja a 
fi gyelmet, hogy mindkettő az emberen kívül van. 
Sem az életet, sem a tiszta erkölcsi ítéletek meg-
hozatalát nem hordozzuk önmagunkban, és nem 
is rendelkezünk vele. Sem az élet, sem az erkölcsi 
jó és rossz minőségéről nem kapunk leírást. A jó és rossz – utóbbi legalább a 
lehetőség szintjén – az élet velejárója már az Édenben is, és amikor az ember 
elakad a döntésben, csak ki kell nyújtania a kezét a helyes válaszért. A jó és rossz 
tudása tehát nem jelent egyet önmagával a jóval és rosszal. E kettős értékelő 
rendszerben az etikai döntéseink helyességét funkcióként követi a lelkiismeret. 
Képes szólni, fi gyelmeztetni, emlékeztetni a helyes döntéstől való eltávolo-
dáskor, de képes elhalkulni, elnémulni is. A lelkiismeret nem olyankor szólal 
meg, amikor az ember valami rosszat tesz, hanem olyankor, amikor erkölcsi 

George Grosz: Káin vagy Hitler a pokolban
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normáival szemben cselekszik. Ha az erkölcsi normák intenzív kicserélődése 
során elnémul, újból aktív lehet az újabb normák kiépülése után.

2.2.1.5. Az egyház etikai szerepe 
Az eddig elmondottak alapján az egyház hármas etikai funkciója, hogy

– tisztán tartsa a forrásokat (hivatalos magyarázatok kötelező bevezetése
helyett),

– kontextusszerűen használja az etika normatív elemeit (erkölcsi érték-
gyártás helyett), és

– törődjön a lelkiismeret éber állapotának fenntartásával (a lelkiismereti
kötelességek előírása helyett).

2.2.1.6. Intuitív erkölcsi választás és etikai döntési folyamat 
Etikai döntéseinkben általában nagy szerepet szánunk az intuíciónak. Az 
intuitív erkölcsi választások rendszerint kisebb ráfordított energiával és na-
gyobb komfortérzettel járnak, ám kérdéses, hogy egyáltalán nevezhetjük-e 
őket etikai döntésnek. Az etika defi níció szerint már megkívánja a refl exiót, 

az etikai döntés pedig sokszor aprólékosan, lehe-
tőség szerint közösségben végiggondolt és kidol-
gozott refl exióként ölt testet, tehát valóban etikai 
munkát kíván. Egy neuropszichológiai kísérletben 
J. Greene pár évvel ezelőtt kimutatta, hogy töb-
bek közt milyen veszélyek leselkednek az etikai
döntéshozásban érdekelt emberekre. A rövid távú
agyi folyamatokat igénybe vevő etikai választások

mechanizmusát összehasonlítva az összetett agyi folyamatokat igénylő etikai 
döntések kimunkálásával, megharcolásával, arra kért embereket, hogy szám-
sorok memorizálása után induljanak le a lépcsőn az alagsorba, ahol a szám-
sor visszamondása lesz a feladatuk. A lépcsőfordulókban azonban különféle 
kellemes ingereket, például csokoládét helyezett el, és azt fi gyelte meg, hogy 
több és nagyobb kellemes inger hatására az emberek nagyobb valószínűséggel 
felejtették el a rájuk bízott számsort. Végkövetkeztetésben azt találta, hogy 
hosszú begyakorlás és az erkölcsi döntési képesség folyamatos ébrentartása, 
vagyis az egyéni és közösségi életszférák határán tett állandó morális erőfeszítés 
szükséges az optimális etikai döntések meghozatalához. Az ember hajlik az 
egyszerűbb és komfortosabb válaszokra, de ezzel az etikai döntések helyett 
legfeljebb felületesen tud elboldogulni az adekvát morális válaszok megta-
lálásáig. E kísérletével Greene az etika alanyi oldaláról szóló megállapítást 
tett. Valójában az erények görögök által is leírt jellemző vonásait erősítette 
meg (areté – begyakorlás, aszkészisz – gyakorlat), akik közül többen már azt 
is tudták, hogy az etikai döntések kellő meghozatalához, az erényes élethez 
szükség van például arra is, hogy aki a döntést hozza, annak ne kelljen nélkü-
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lözést szenvednie alapvető anyagi és közösségi javakban (lásd Arisztotelész 
mezon-etikájának kezdő feltételét). 

2.2.2. AZ ARANYSZABÁLY MINT NORMATÍV ELEM

Az aranyszabály hasonló megfogalmazásban szerepel Máté és Lukács evangé-
liumában: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is 
ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” (Mt 
7,12) Máté az egész ószövetségi morál összefoglalásaként, alapnormájaként 
örökíti meg, Lukács evangéliumában a „kölcsönösség és viszonosság”, vagyis 
a ius talionis elvével szembeni erkölcsi útmutatásként olvashatjuk. Az arany-
szabálynak ismerjük a negatívan és pozitívan formált változatait is. Mindkettő 
értelmezése hasonló, és mindkettőnek megvannak a korlátai. A negatív forma 
(„ne tedd azt, amit magadnak sem kívánsz”) többet megőriz a Dekalógus ere-
deti jellegéből, ahol – mint utaltunk rá – az ötödik parancsolattól kezdve tiltó 
formájú mondatokkal találkozunk. Tiltja a másnak okozott rossz elkövetését, 
de nem írja elő a jó cselekvését. A pozitív formájú szabály tiltja a rossz elköve-
tését, ugyanakkor előírja a jó tettek gyakorlását, és hátterében érezhetően ott 
van a törekvés, hogy észrevegye a jó gyakorlásának megfelelő alkalmait, amit 
ma jó közelítéssel szupportív empátiának neveznénk. A mondat azonban nem 
tartalmaz semmiféle aktivitási kényszert: a másiknak okozott jó, amit adott 
esetben magamnak is kívánnék, lehet egy cselekvés elhagyása, azaz aktivitásban 
gyökerező passzív magatartás is. (Ez jelentős útmutatássá válik a bioetika egyik 
alapszabályaként ismert non-malefi cence, azaz „nem ártani” elv felállításában 
és követésében). A szabályba formálisan belefér ugyan, de tartalmi igényének, 
irányultságának ellenkezőjére fordítása, és ezért a vele való visszaélés lenne 
a számító egoizmus érdekében történő felhasználása (azért teszek jót, hogy 
velem is tegyenek).

2.2.2.1. Az aranyszabály értelmezései 
Az aranyszabályt az univerzalizálhatósága oldaláról éri a legtöbb kritika. G. B. 
Shaw ironikusan megjegyzi, hogy rendkívül nagyok lehetnek az ízlésbeli kü-
lönbségek a tekintetben, hogy ki mit szeretne magának, ezért az aranyszabály 
csupán arra hívja fel a fi gyelmet, hogy miért nem kell aranyszabály.  Ennél 
erősebb, általános kritikaként szokott elhangozni, hogy az önmagától elfordult 
(pl. mazochista) vagy a túlságosan önmagához forduló (pl. kórosan nárcisztikus) 
ember kezében az aranyszabály komoly veszélyforrás lehet. Karl Popper ezzel 
szemben jó mértéknek és az emberiség egyik legjelentősebb felfedezésének te-
kinti az aranyszabályt, amikor kifejti, hogy szerinte minden embernek, amikor 
csak lehet, úgy kell cselekednie, ahogy ő is szeretné, hogy vele cselekedjenek.  

  S  1903.
  P  2010.
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Ez a felfogás platinaszabály néven is elterjedt később a köztudatban. Viszonylag 
sok utalás történik R. M. Hare nyelvanalitikus aranyszabály-értelmezésére, aki 
szerint tévedéshez vezetne, ha egy másik ember helyébe a saját vágyainkkal, 
gondolatainkkal és érzelmeinkkel képzelnénk bele magunkat. Ezért az ismert 
összefüggés helyett ebben az összefüggésben ajánlja végiggondolásra az arany-
szabályt: „Mit gondolsz arról a feltételezett helyzetről, amikor te vagy a másik 
helyében?”

2.2.2.2. A radikalizált aranyszabály teológiai szerepe Luthernél 
Az aranyszabály morális alkalmazásának nyilvánvalóan vannak korlátai, mégis 
rendkívüli lehetőség az erkölcsi döntéseknél. E tekintetben Karl Popper em-
lített véleményével kell egyetértenünk. Hozzá kell azonban tennünk, hogy 
az aranyszabály tiszta morális értelmezése egyben annak kontextusától való 

megfosztását is jelenti. Luther morális és dogma-
tikai szempontból is értelmezi az aranyszabályt. 
A Hegyi beszédről írt kommentár . vershez fűzött 
megjegyzéseiben Mózes, a próféták és Jézus igehir-
detésének rövid összefoglalásaként tekint rá. Mint 
írja, senki sem akarja, hogy kirabolják. „Hát akkor 
miért nem jutsz el addig a következtetésben, hogy 

neked sem szabad kirabolni senkit? Nézd, a szíved elmondja neked, hogy hogyan 
szeretnéd hogy bánjanak veled, és a lelkiismereted arra a következtetésre juttat, 
hogy te is úgy tégy másokkal.” Luther teológiai felfogásában az aranyszabály 
egyben Isten szeretetének emberhez fordulásáról is szól. Ezért sürgeti a keresz-
tényeket, hogy úgy forduljanak egymáshoz, mint egymás „Krisztusai”. Mivel 
ehhez a természetes észen kívül hit is szükséges, az aranyszabály elsődlegesen 
teológiai elv, amely a természetes és társadalmi erkölcsi szabályok mögött 
húzódik.  A Római levél magyarázatában folytatja az aranyszabály teológiai 
értelmezését. Itt arra utal, hogy ez csak Jézus szavai felől érthető helyesen, aki 
azt kívánja, hogy a másik embert ne önmagam miatt támogassam, hanem őt 
magát, személyében, saját magáért fogadjam el minden esetben, még ha érdem-
telen is erre, ahogy önmagamat is elfogadom érdemtelenségem tapasztalata 
ellenére. Mivel erre természetes adottságainknál fogva sem alkalmasak, sem 
képesek nem vagyunk, a logikus következtetés és a helyzet megoldhatatlansága 
miatt érzett kétségbeesés is Jézusra és ezzel a benne való hit szükséges voltára 
mutat, aki egyedüliként képes ennek megvalósítására.

 H  1963.
 R  2001.
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2.2.2.3. Az aranyszabály moralitásának értéke
Az aranyszabály morális és dogmatikai értelmezésének összekapcsolódása 
Luthernél radikális hitfelfogáshoz vezet, ahol a dogmatikai értelmezés magába 
szívja és érvényteleníti az erkölcsi szabály alkalmazhatóságát. Mivel azonban ez 
– Popper véleményére gondolva – mégiscsak az egyik legjobb eszköz az emberiség
kezében a morális cselekvéssel járó mindenkori erőfeszítésben, a következetes
teológiai etikai munkának elengedhetetlen feltétele, hogy alkalmazásának le-
hetőségeire a morál területén önmagában is fi gyelmet fordítsunk. Figyelemre
méltó ebben az értelemben az a felismerés, hogy az ember a fele-fele alapú
játékokban hajlamos túlértékelni a saját felét, saját erőfeszítéseit és terheit, és
alulértékelni a másikét. Amitai Etzioni ezért %- % alapú kapcsolatokat ajánl, 
ahol mindkét fél %-kal többet tesz be a közösbe, hogy az így létrejövő %-ból
kiegyenlíthető legyen a természetes hiányérzet/túlterheltség érzése. A szerző
ezt felhasználja saját kommunitarista társadalomelvének felépítéséhez is, és
felhasználása alkalmas lehet mind a társadalmi (pl. gazdasági igazságosság),
mind a páros (pl. házasság) vagy kisebb közösségek (pl. család, életközösségek) 
felépítésének elveként is.

Az aranyszabály Lukács evangéliumában szereplő hangsúlya alkalmassá teszi 
arra, hogy a „jóval győzd meg a rosszat!” szándék kiindulópontjává legyen, és 
erőteljesen hívja fel a fi gyelmet a formális igazságkritériumok korlátaira. E szem-
pontnak például a halálbüntetések etikai megítélése esetében lehet jelentősége, 
ahol az „életet életért elv” eleget tehet ugyan az igazságérzetnek, de elveszi a le-
hetőséget az elkövetőtől és környezetétől, hogy a jóindulat megtapasztalásaként 
megtörténjék a gonosz jóval való meggyőzése. Az aranyszabály érzületetikai 
felhasználására –több etikai szempont együttes alkalmazása mellett– minden 
erkölcsi kérdésben sor kerülhet, a teremtmények közötti kapcsolat tudatos 
átélésének, a támogató empátia meglétének függvényében.

2.2.3. A SZERETET KETTŐS PARANCSA MINT NORMATÍV 

ELEM

A szeretet kettős parancsa, az aranyszabállyal szem-
ben, önálló tartalmi kritériummal rendelkezik. Jé-
zus ebben két ószövetségi forrást fűz egybe (5Móz 
6,5 és 3Móz 19,18), így lesz belőle a legnagyobb, leg-
fontosabb, kettős szeretetparancs. A parancs szót itt 
inkább a felszólítás tartalmának nagyságát kifejező, 
nyilvános és ünnepélyes, kinyilvánított értelemben kell értenünk, mint a szó 
hétköznapi értelmében. Ugyan a görög és latin több szót használ a „szere-
tetközeli” tartalmak kifejezésére (az agapé – caritas mellett az erósz – libido, 
fi lia – amicitia), a szeretetparancsról szóló szövegekben mindenütt az agapéval 

 E  1958.
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találkozunk. Mindegyik szeretetfogalom valamiképp a szívből származik és a 
másik ember felé tart, de egyedül az agapé fordul oda teljesen, önmaga érvénye-
sítésének szándéka nélkül a másikhoz: Istenhez, illetve a másik emberhez. Paul 
Tillich szerint az agapé mindegyik szeretetfogalmat átjárja, és felemeli őket 
az isteni szeretet szintjére: „Az agapé középpontjában keresi a másik embert, 
ezért úgy tekint rá, ahogy Isten.” Augustinus szerint csak akkor „sikerülhet jól” 
a szeretet, ha a szerető személy szeretete (caritas) Istenre irányul, és innen nyeri 
el irányultságát a világ, a másik ember és önmaga felé. Mindketten utalnak 
arra, hogy mit értsünk önszeretet alatt. Ezt a sokszor és sokáig elnyomott és 
félreértett kifejezést pontos, bibliai értelemben értve – bár egyikük idealista 
ontológiai, másikuk neoplatonista keretek közt kifejezve – utalnak arra, hogy az 
agapé/caritas önmaga „gazdáját” is Isten szeretetének fényében tudja szemlélni 
és elfogadni. Etikai szempontból jelentős, hogy itt nem egy vagy kettő, hanem 
egy kettős parancsról van szó, amely Isten szeretetében nyeri el megalapozá-
sát. A másik ember szeretetére vonatkozó héber szöveget így is fordíthatjuk: 
„Szeresd a másikat, mert ő is egy én.” Ezzel az önmagát elfogadó ember másik 
iránti szeretetének sem forrásáról, sem jellegéről nem mondtunk újabbat annál, 
mint amit a használatban levő fordításban szereplő „szeresd a másikat, mint 
önmagad” szavakkal is kifejezünk, de világosabbá tettük vele, hogy az agapé 
kiindulópontja nem az önmagában vett önszeretet.

2.3. A keresztény emberkép alapjai

Az ember meghatározásának két alapvető pillé-
re az individualitás és a közösségiség, az ezeknek 
megfelelő értékek pedig a szabadság és szolidari-
tás. A zsidó-keresztény emberkép jellemző voná-
sa, hogy az embert istenkapcsolatában írja le. Ez 

alapján az ember minden teremtménnyel együtt Isten teremtménye. A Teremtő 
a porból, minden földi létező anyagából formálta (adam = ember, adamah = 
termőföld). Ebben nemcsak a többi élettelen és élő létezőhöz hasonlít, hanem 
a világ továbbalakítása közben a saját maga által létrehozott létezőkhöz is (a 
technika világa, emberi alkotások, teremtés és utánzás határai). Alapvető köze 
van Istenhez, de különbözik tőle. Nem isteni jellegű vagy minőségű, mint sok 
kultúra teremtésmítoszában, isteni genealógiájában és kozmogóniájában, vagy 
akár a görögöknél ismert theiosz anér (isteni ember) formában. A teremtmények 
között az ember az istenképűsége okán különbözik is minden mástól. Az isten-
képűség különleges, személyes kapcsolat Istennel, aki rábízza a teremtmények 
feletti gondoskodó uralmat (dominium terrae). A dominium terrae funkcioná-
lisan fejezi ki istenképűségét azzal, hogy a Teremtő társává válik a teremtés 
gondozásában és őrzésében, valamint az élet továbbadásában. A dominium 
kifejezés tartalma viszont épp annyira szembenáll a hatalomittas domináció 
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fogalmával, mint a rábízott javak lusta elhanyagolásával. Az istenképűség az 
emberi méltóság (dignitas humana, sztoikus fogalom) alapja és ennek tartalma 
egy létében hordozott, tőle elidegeníthetetlen, érinthetetlen és elveszíthetetlen 
jog a tiszteletre. Bármelyik használatban levő etikai felfogást is alkalmazzuk 
élete kezdetének vagy végének megjelölésére, az ember születése előtt és után 
is ember volt és marad. A még meg nem született ember is és a halott ember is 
ember, akinek életében-halálában kijár az emberi méltóság fogalma.

2.4. Si est Deus, unde malum?

A rossz eredetére vonatkozó kérdés a teodícák visz-
szatérő eleme. A teodícea szót megalkotó G. W. Le-
ibniz († 1716) szerint a rossz léte megmagyarázható 
Isten teremtésében. Szerinte a metafi zikai rossz a 
teremtés tökéletlenségének általános kísérőjelensége, a fi zikai rossz és a mo-
rális rossz pedig Isten pedagógiai eszközei a világ jobbításában. Bár elterjedt 
szemlélet a rossz tapasztalatától gyorsan eljutni addig a kérdésig, hogy Isten 
hogy is tud elszámolni nekünk a rossz létezésével, a rossz tapasztalata mégsem 
a teodicea kérdéséhez vezet el logikailag közvetlenül, hanem a rossz igazolásá-
nak kérdéséhez. És ez jelentős különbség. Ezen a ponton a feltehető kérdések a 
rossz önmagában vett megjelenésére, természetére, jelentésére vagy értelmére 
vonatkoznak, vagyis ehhez hasonlóan tehetők fel: Mi a rossz szerepe az ember 
életében, és milyen hatással van kapcsolataira? Megfogalmazhatók-e gyűjtő-
fogalomként olyan területei vagy pillanatai az életnek, amelyeken várhatóan 
erőteljesebben kerül elő a rossz hatása? Tehetünk-e valamit, hogy megelőzzük, 
felismerjük, tompítsuk a rossz életünkre gyakorolt hatását? Stb. A Biblia ezzel 
kapcsolatos leírásaiban sem az a lényeges kérdés, hogy Isten és a rossz, illetve 
gonosz között milyen kapcsolat van, hanem az, hogy a rossz mennyiben be-
folyásolja az ember életét Istennel (Jób), a társával (Ádám és Éva), övéivel (Jú-

dás), önmagával (Saul) vagy a természettel 
(démoni megszállottak meggyógyítása) 
– vagyis hogyan jelenik meg kapcsolatai-
ban. A Teremtés könyvében olvasott leírás 
csupán arról ad számot, hogy a gonosznak 
minden további magyarázat nélkül is van 
létjogosultsága a világban, még ha igazi,
egyedi, szuverén és jól felismerhető for-
mával nem is rendelkezik. Az újszövetségi 
válaszok között találunk olyat is, amely
a rossz eredetének egyszerűen az ember
szívét tartja, és olyat is, amely minden go-
noszság közös eredeteként nevezi meg azM. C. Escher: Találkozás
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„ördögöt”. A biblai szövegeink alapján mindenesetre nem mondható el, hogy az 
ördög Istenhez hasonlóan nagy Úr volna, hanem mindenütt valamilyen morális 
vagy fi zikai rossz okaként említik az írók. Ráadásul ez az ok egyértelműen nem 
végső ok. Ezért mondhatja Luther a következőket: „…amikor Isten gonoszakban 
vagy gonoszak által hat, akkor ott gonoszság lép fel… A gonoszakat szerszámként 
használja, és ezek nem tudnak ellenállni hatalma mozgató erejének. Ilyenkor 
Isten mint mozgató erő úgy hat, mint mikor egy asztalos egy rossz, kicsorbult 
baltával rosszul üt.” (GW 18: 709,28–36)

2.5. Az etika tétje

Az etika az emberi élet súlyos feladata, amellyel ellensúlyoznia kell/lehet azt 
a törvényszerű igazságot, hogy egyik lény sem élhet anélkül, hogy más lé-
nyeknek kárt okozzon. Ismereteink szerint egyedül az emberre gondolhatunk 
etikai lényként (mint láttuk, a morál mint az egy élőhelyen élőkre vonatkozó 
szokásrendszer az állatokra is vonatkozhat, lásd az éthosz szó jelentései közt 
szereplő ’istálló’ jelentést). Emiatt egyedül az embertől várható, hogy az etikai 
erőfeszítést vállalva igyekszik megfelelni emberi, istenképűségének megfelelő 
feladatának, hogy őrizve és gondozva gondját viselje a teremtett világnak. 
A bibliai teremtéstörténet az embert nem gátlástalan uralkodóként állítja min-
denek fölé, hanem az ember rábízottakat ismerő, azokat elnevező, gondoskodó 
szerepéről beszél a teremtménytársak közösségének élén.

Bár a nyugati etikát megalapozó zsidó és keresztény eredetű narratívákkal 
számos és súlyos visszaélés történt a történelemben az erőszak és uralkodás bű-
völetében, mégis mindig, legalább látens alternatívaként magukban hordozták 
a rosszal szembeni kritika lehetőségét. Jelenlegi etikai feladatunk kettőssége 
ebből a helyzetből adódik. Hans Jonas felismerésének megfelelően meg kell 
óvnunk a teremtett világot annak eredeti sebezhetőségében,  és a kultúránkat 
megalapozó elbeszéléseket úgy kell használnunk, hogy segítségükkel megis-
merhető legyen a Genezis „jó teremtésről” szóló igénye.

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Melyek a teológiai etikák jellemző megjelenési formái?

– Az evangélikus etikák mely normatív elemeiről volt szó a tanulmányban?

– Mi az egyház feladata az erkölcs biztosítása terén?

– Milyen előnyei és korlátai vannak az aranyszabálynak?

– Melyek a legfontosabb etikai tennivalók a technikai világ fejlesztése

közben?

 J  1979.
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A bioetikáról általában 

A bioetika az elmúlt fél évszázadban kialakult, az orvostudomány, a biológia 
és biotechnológia etikai kérdéseivel foglalkozó tudományterület. Az orvostu-
domány, a biológia, a teológia, a jog, a fi lozófi a, a pszichológia és 
a szociológia segítségével vizsgálja a társadalmainkban megjelenő 
új etikai kérdéseket. 

Tekintettel arra, hogy a bioetika képviselői különböző világ-
nézeti, vallási háttérrel rendelkeznek, a bioetika alapértékei sok 
esetben nem feltétlen keresztény értékként fogalmazódnak meg, 
bár a keresztény értékek alapvető jelentőséggel bírnak a bioetikai 
vitákban. 

Négy alapvető értéket említhetünk, amelyek fontosságában konszenzus 
fi gyelhető meg: az autonómia tisztelete, a jótékonyság elve, a „ne árts” elve, az 
igazságosság elve, de a szolidaritás és az elővigyázatosság elve is szerepet kap 
a bioetikai vitákban. 

…a keresztény 

értékek alapvető 

jelentőséggel 

bírnak a bioeti-

kai vitákban.

Szebik Imre 

Bioetikai kérdések az élet kezdete 

kapcsán
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Az „autonómia tisztelete” az egészségügyi beavatkozások során a páciensek 
autonóm döntésének tiszteletét jelenti, noha az egészségügyben dolgozók (ápo-
lók, orvosok) autonómiája is tiszteletben tartandó. A „jótékonyág elve” alapján a 
páciens érdekét tartjuk szem előtt, csak olyan beavatkozások engedélyezettek, 
melyek a páciensek számára jót jelentenek (Salus aegroti suprema lex esto – a 
beteg üdve a legfőbb törvény).

A már a hippokratészi esküben is megjelent „ne árts elve” szerint szükséges 
az, hogy a páciensek számára ne okozzunk kárt. Az „igazságosság elve” alapján 
minden embert megkülönböztetés nélkül szükséges az egészséggel kapcsolatos 
javakban részesíteni. 

A szolidaritás elve alapján szükséges egymás megsegítése és általában véve a 
társadalmi együttműködés. Az egészségügyben szolidaritás alapon működik sok 
országban a társadalombiztosítás: noha ugyanazon betegség esetén a gazdagok 
többet fi zetnek a biztosításért, a szegények is ugyanolyan ellátásban részesülnek. 

Az elővigyázatosság elvét elsősorban a környezetvédelem kapcsán alkalmaz-
zák. Ennek értelmében egy beavatkozás során a beavatkozásért felelőseknek 
bizonyítaniuk kell azt, hogy nagy valószínűséggel a beavatkozás nem okoz kárt 
a tágabb környezetben sem.

Bioetikai kérdésekben – az etikai és teológia kérdésekhez hasonlóan – számos 
esetben nincs konszenzus sem a különböző országok társadalmaiban, sem a 
teológusok, bioetikusok között. Protestáns bioetikáról ezért nehéz beszélni 
akkor is, ha léteznek magukat protestánsnak valló bioetikusok, teológusok, 
hiszem ők nem (feltétlenül) tükrözik az egyes egyházak és azok tagjainak véle-
ményét. Természetesen vannak olyan értékek, melyekben alapvető konszenzus 
van, ilyen kérdés például az emberi élet vagy az emberi méltóság tiszteletének 

kötelessége, a rabszolgaság tilalma, az egészségügyi 
kezelésekbe való tájékozott beleegyezés kötelme, 
azonban abban, hogy ezen értékeket más értékek-
kel való konfl iktus esetén milyen mértékben kell 
tiszteletben tartani, sok esetben nincs konszenzus. 
Amikor például az emberi élet tiszteletének köte-
lessége konfl iktusba kerül az anya önrendelkezési 
jogával egy megerőszakolást követő terhesség ese-

tében, akkor a vélemények eltérőek a tekintetben, hogy melyik érték fontosabb 
az adott kérdésben. Ugyanígy, konfl iktusba kerülhet a szeretet és a „ne ölj” 
parancsa egy gyógyítatlan betegségben szenvedő páciens esetében, hiszen a 
„ne ölj” parancsa a másik ember élete kioltásának tilalmát jelenti, de egy elvi-
selhetetlen szenvedéssel járó állapotban a szeretet parancsa azt is diktálhatja, 
hogy szüntessük meg embertársunk szenvedését akár halálának árán is. Ebben 
az esetben sincs konszenzus az egymással konfl iktusban lévő értékek fontos-
ságának tekintetében. 

A bioetika feladata sok 

esetben nem az, hogy 

választ adjon egy-egy etikai 

dilemmára, hanem az, 

hogy feltárja a dilemma 

lényegét…
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A bioetika feladata tehát sok esetben nem az, hogy választ adjon egy-egy 
etikai dilemmára, hanem az, hogy feltárja a dilemma lényegét, az egymással 
konfl iktusban lévő értékek mibenlétét. A bioetikát szokták a „procedurális” 
jelzővel illetni, mondván, hogy egy adott dilemma megválaszolása kapcsán az 
egyik legfontosabb elem az, hogy milyen folyamat végén született meg a válasz. 
Tekintettel arra, hogy plurális társadalmainkban sok esetben nehéz általános 
érvényű válaszokat találni egy adott etikai dilemma kapcsán, a bioetika feladata 
arra szorítkozik, hogy felvázolja a lehetséges alternatívákat, és kizárja azokat, 
melyek elfogadhatatlanok mindenki számára. 

Paternalizmus helyett közös döntéshozatal – az autonómia 

tiszteletének és a jótékonyság elvének konfliktusa

A bioetikai gondolkodás egyik meghatározó eleme az autonómia tiszteletének 
hangsúlyozása. Fontos változást jelentett a medicinában, a bioetikai gondol-
kozásban is az orvos–beteg kapcsolat paternalista jellegének megváltoztatása, 
a partneri viszony előtérbe helyezése. Míg a 20. század közepéig alapvetően 
az orvos szülőként döntött a páciensek helyett, a 
lényegi információt sok esetben elhallgatva, ez a 
hozzáállás több ok miatt is tarthatatlanná vált. Egy-
részt az urbanizáció miatt az orvosok egyre kevésbé 
ismerték betegeik értékrendjét, másrészt az orvosi 
technológia sok olyan kérdést felvetett, melyekre 
nem lehetett egyértelmű választ adni még az adott világnézeten, vallási érték-
rendszeren belül sem – gondoljunk itt példádul az életvégi döntésekre vagy a 
reprodukció kérdéseihez kapcsolódó vitákra. 

Az orvos–beteg kapcsolat megváltozását szükségessé tevő további haszonelvű 
okként említhetjük a betegség struktúráinak megváltozását: míg a 19. században 
a legtöbb ember halálát az alig gyógyítható fertőző betegségek okozták, addig 
korunk jellemző haláloka a szív- és érrendszeri betegségek és a rosszindulatú 
daganatos megbetegedések. Ez utóbbiak megelőzésében és rehabilitációjában 
alapvető szerepet játszanak az életmódbeli tényezők: a táplálkozási szokások, a 
fi zikai aktivitás mértéke, a káros szokások és hatások elkerülése, így a betegek 
együttműködése, a kezelésben való aktív közreműködése alapvető fontosságúvá 
vált, ami szükségessé tette a páciensek tájékoztatását, a tájékozott beleegyezés, 
a közös döntéshozatal normáinak elterjedését. Az autonómia fontosságának 
hangsúlyozása protestáns értéknek is tekinthető, noha az autonómia tiszte-
letének fontossága napjainkra igen általánosan elterjedt és nem tekinthető 
protestáns specifi kumnak.  
 

  P –H  2008, 430. o.

A bioetikai gondolkodás 

egyik meghatározó eleme 

az autonómia tiszteletének 

hangsúlyozása.
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Az emberi élet kezdetével kapcsolatos 

etikai dilemmák

A magzati élet kezdetével kapcsolatos etikai, teológiai, jogi, fi lozófi ai disputák 
kapcsán megfi gyelhetjük, hogy a keresztény normák, tanítások egyértelműen 
a magzati élet védelmét szorgalmazzák, s bár tudományos értelemben nincs 
egyetértés abban, mit tekinthetünk az emberi élet pontos kezdetének, a pete-
sejt megtermékenyítése vált elfogadott időponttá: ettől kezdve a magzati élet 
védendő, sőt személyként tisztelendő.

Etikai szempontból bonyolultabb kérdést azok a helyzetek okozzák, amikor 
más, egyébként fontos és szintén tiszteletben tartott normákkal ütközik a 
magzati élet védelme. Ilyen határhelyzetek az anyai élet krízishelyzete, a nem 
kívánt terhesség, az erőszakból származó terhesség, a magzat betegsége, az anya 
életét veszélyeztető terhesség, a nem megválasztása miatti abortusz.

Anyai krízishelyzet, nem kívánt terhesség

Közismert, hogy az európai országok többsége általában a terhesség 12. hetéig 
elfogadja azt, hogy a terhes nők kívánsága szerint elvetessék magzatukat. Az 
elektív, azaz nem életmentő céllal végzett abortusz mellett érvelők az anyai 

autonómiára hivatkoznak: a várandós nőnek joga 
van rendelkeznie saját teste felett, s ezt a döntést 
eszerint nem korlátozhatja külső tényező, törvény. 
Természetesen ez az érv némileg kiigazításra szorul, 
hiszen a magzat genetikai értelemben nem az anya 
testének része, ezért is fontos meghatározni azt, 
pontosan mikortól számítjuk embernek az embert. 

Az embrió életének védelme kapcsán fi gyelmet 
érdemel a SKIP érvrendszer (a specieszérv, kontinuitásérv, identitásérv, poten-
cialitásérv négyese), amely a magzatvédelem kapcsán ismeretes, és a magzati 
életet a fogantatástól kezdve védendőnek tekinti. A specieszérv szerint azért 
védendő az embrió, mert az emberi fajhoz tartozik, s az emberi faj minden 
egyedét védelem illet. A kontinuitásérv szerint az emberi embrió fejlődése során 
erkölcsi szempontból nem találunk olyan fordulópontot, amely alapján a fejlő-
désben erkölcsi szempontból különböző fázisokat lehetne megkülönböztetni, 
tehát az embrionális élet egésze védendő. Az indentitásérv szerint kapcsolat van 
az embrió és belőle kifejlődő személy között, ezen kapcsolat miatt szükséges az 
embrió méltóságának tisztelete. A potencialitásérv szerint az embriónak azért 
vannak jogai, mert benne rejlik a lehetőség, hogy felnőtt emberré fejlődjön, ez 
az embriót az emberi méltóság alanyává teszi. 

Az embrióvédelemnek ezeket az érveit is kritizálják: a potencialitásérv kri-
tikája szerint mindezen tulajdonságok csak potenciálisan találhatóak meg az 

…a magzat genetikai érte-

lemben nem az anya testé-

nek része, ezért is fontos 

meghatározni azt, hogy 

ponto san mikortól számít-

juk em bernek az embert.
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embrióban, s a lehetőség pusztán lehetőség, nem pedig aktuális tulajdonság. 
Az embrióban csak az emberi személy lehetősége van meg, nem az aktuális 
személy, ezért az érv szerint a potencialitás nem tekinthető abszolút értéknek. 
A kontinuitásérv egyik lehetséges kritikája szerint a megtermékenyített petesejt-
ből még ikrek is képződhetnek, tehát a megtermékenyített petesejt identitása 
nem tekinthető bizonyosnak. A specieszérv kritikája szerint az emberi sejtek 
is mind az emberi fajhoz tartoznak, mégsem tartjuk gyilkosságnak a vérvételt 
vagy például egy mandulaműtétet, amikor emberi fajhoz tartozó sejteket (szö-
veteket) távolítanak el s ítélnek pusztulásra. 

A kontinuitásérv kritizálói szerint találhatunk olyan fejlődési pontot, amely 
erkölcsi szempontból jelentőséggel bírhat: az agyhalál defi níciójából következ-
tetve azzal érvelnek, hogy az agyszületés az ember valóságos születése, ettől a 
születéstől kezdve ember az ember, tehát az agy születése előtt még nem illeti 
meg a teljes körű védelem, azaz addig az abortusz elfogadható. Az érv azon 
a feltételezésen alapszik, hogy az agyhalál és az agyszületés hasonló erkölcsi 
jelentőségű folyamat, akkor is, ha a történések iránya nyilvánvalóan eltérő. 
Ismeretes, hogy a legtöbb ország jogrendszere a teljes agyhalál koncepcióját 
fogadja el a halál jogi defi níciójának, azaz amikor egy ember agya (nemcsak az 

agykérge, hanem az összes agyi struktúra) 
teljesen és visszafordíthatatlanul megszű-
nik működni, az egész ember halottnak 
tekintendő akkor is, ha egyéb szervei (pl. 
szíve, tüdeje) működőképesek és működ-
nek. Az érv szerint az agyhalál defi níció-
jának analógiájaként az agyszületést lehet 
az emberi személy születéseként defi niál-
ni. Az érv következményeként az emberi 
magzat a megtermékenyítést követő 6. 
héttől emberként védendő, hisz ekkorra 
már az agyi struktúrák kifejlődnek, és 

agyi elektromos aktivitás is észlelhető. Az érv gyengeségeként említhető, hogy 
míg az agyhalál esetében a folyamat visszafordíthatatlan végállapot, a magzati 
agyszületés a megtermékenyítés után megtörténik, hacsak nem avatkozunk 
közbe. 

A kontinuitásérv kapcsán megemlíthetjük, hogy több más jellegzetes idő-
pontnak tulajdonítanak jelentőséget a magzati élet erkölcsi státuszának meg-
határozásakor. Ide tartozik a szívműködés megindulása, a magzat mozgásá-
nak érzékelése, a tudat, az öntudat megjelenése, a kommunikációképesség 
kialakulása vagy a magzat anyaméhen kívüli életképessége. Ezek – az utóbbi 
kivételével – abból a szempontból kritizálhatóak, hogy önkényes feltételek, azaz 
nem lehet megmondani, miért pont ezek lennének az emberi élet tiszteletének 
feltételei. Másrészt e tulajdonságok, illetve képességek felnőtt ember esetében 
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sem találhatók meg minden esetben, noha a felnőtt embereket ezek hiányában 
is emberként tiszteljük. 

Az anyaméhen kívüli élet képességét azért kritizálhatjuk, mert technikai 
jellegű: az orvostudomány fejlődésével egyre korábbi időponttól lehetséges a 
magzatok anyaméhen kívüli életben tartása, s egy fontos erkölcsi kritérium 
nehezen köthető egy folyamatosan változó technikai feltételhez. 

Az anyai krízishelyzet miatt elvégzett abortusz a legvitatottabb formája az 
abortusznak, a keresztény teológusok általában elutasítják a pszichológiai, gaz-
dasági, családi okokból végzett abortuszt, ugyanakkor hangsúlyozandó, hogy 
a terhesség valós krízishelyzetet teremthet egy nő és családja életében, amikor 
nem a megbélyegzés, a vádaskodás, hanem a segítségnyújtás lehet a megfelelő 
felebaráti magatartás: a segítségnyújtás különböző formái ismertek, például 
pasztorálpszichológiai vagy lakhatási segítségnyújtás formájában. 

Gyakran hallani a nem kívánt gyermekekről: az állítás szerint jobb nem 
megszületni, mint nem kívánt gyermekként élni egy családban. Az állítás ter-
mészetesen nem veszi fi gyelembe azt, hogy a nem kívánt gyermek örökbe adható 
egy szerető családnak, másrészt ismeretelméleti szempontból ez az állítás téves 
premisszán alapul, hiszen nem tudjuk, milyen érzés nem megszületni. 

Közegészségügyi szempontból érdemes megemlíteni, hogy bár az abortusz 
az utóbbi évtizedekben anyai szempontból biztonságossá vált, a halálozási 
arány 1:100 000 alá csökkent, a beavatkozásnak mellékhatásai jelentkezhetnek: 
megnövekszik a valószínűsége a későbbi meddőségnek, későbbi terhesség esetén 

a koraszülésnek és az alacsony születési súlynak. 
Mindezek alapján orvosi, közegészségügyi szem-
pontból állítható, hogy a nem kívánt terhességek 
miatt elkövetett abortuszok számának csökkentése 
világnézettől, vallási meggyőződéstől függetlenül 
fontos érdek. Egy adott országban elkövetett abor-

tuszok száma egyfajta indikátora az egészségügyi ismeretek és az egészségügy 
fejlettségének. Nyugat-Európában az adott populációra vonatkoztatott abortu-
szok száma kevesebb mint fele a magyarországi átlagnak,  noha az abortusszal 
kapcsolatos szabályozás ugyanolyan megengedőnek tekinthető. 

A nemi erőszakból származó terhesség kérdése

A nemi erőszak következményeként létrejövő terhesség megszakításának kér-
désében nem beszélhetünk egységes keresztény állásfoglalásról. A magzati 
életet védő érv szerint – melyet a katolikus tanítás is magáévá tesz  – az embrió 
és a későbbi magzat nem tehet arról, milyen körülmények között fogant, ezért 

 https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide. (Megtekintés: 2016. 
augusztus 16.)

 http://lexikon.katolikus.hu/A/abortusz.html.
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genetikai apjának bűne miatt ártatlanul kell elpusztulnia, ami elfogadhatatlan. 
A nő választásának joga melletti érv szerint a nemi erőszak traumája mellé még 
a traumatikus erőszakból származó gyermek megszülését is rákényszerítik a 
terhes nőre a magzat védelmének nevében. Ugyanakkor az abortusz önmagában 
is traumatizáló hatással lehet a terhes nőre. A kérdés kapcsán láthatjuk, hogy 
a bioetikában gyakori módon nem a jó és a rossz között kell választanunk, ha-
nem a kisebb kárt okozó lehetőséget kell megkeresnünk. A kérdésben egységes 
protestáns állásfoglalás nem ismeretes. 

Noha a kényszerabortusz jelenségének elítélésében konszenzus van társa-
dalmainkban, az értelmi fogyatékos várandós nők kényszerű terhességmegsza-
kítására találunk példát Magyarországon,  s esetükben a művi meddővé tétel 
kényszerítése sem ritka. A kérdés megítélésekor is érdemes fi gyelembe venni 
a magzatvédelmi szempontokat, az erőszak arányosságának és jogosságának 
kérdését, a magzat (általunk feltételezett) érdekét: a különleges helyzet csak az 
értelmi fogyatékos emberek ismeretében, gondozásuk egészében ítélhető meg. 

A magzat betegsége 

Nyilvánvalóan érdemes végiggondolni, hogy mit tekintünk a gyermekvállalás 
céljának, hiszen ez befolyásolja azt, hogyan tekintünk a magzatra annak be-
tegsége esetén. A születés előtti diagnosztikai lehetőségek fejlődésével egyre 
nagyobb teret kapnak a magzati diagnosztikai lehetőségek, melyek segítségével 
genetikai és egyéb eredetű betegségek diagnosztizálhatók. A diagnosztikai 
vizsgálat célja ugyan ismeretszerzés, de a legtöbb esetben terápiás lehetőség 
híján csak az a leegyszerűsített kérdés marad a terhes nő számára, hogy elve-
tesse-e magzatát vagy sem. Az időnként megtapasztalható abortusz melletti 
presszió az egészségügyi személyzet részéről vagy a 
családtagok, illetve a társadalmi kommunikációban 
általában, nem segítenek a felelősségteljes döntés 
meghozatalában. Másrészről az ilyen nehéz helyzet-
ben abortuszt választók döntése feletti moralizálás, 
vádaskodás, a károsodott magzatot megszülni nem 
kívánó nők gyilkosnak minősítése valószínűleg távol 
áll a kereszténység lényegétől. Kívülállóknak ugyan-
is könnyűnek tűnhet leegyszerűsített véleményt alkotni a kérdésben, miközben 
egy súlyosan beteg gyermek gondozása – különösen nem megfelelő társadalmi 
segítség esetében – esetenként drasztikusan megváltoztathatja a család életét, 
szinte elviselhetetlen terhet róhat a szülőkre és a testvérekre egyaránt. 

A magzat betegségének súlyossága, a terápiás lehetőségek nyilvánvalóan 

 V  Tamás: Abortuszra kényszerítve. http://ataszjelenti.blog.hu/2012/12/13/abortuszra_
kenyszeritve. (Megtekintés: 2016. augusztus 16.)
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befolyásolják a döntést az ilyen esetekben. A köznyelvben sok esetben „orvo-
si” indikációként említett abortuszforma elnevezése azonban félrevezető: azt 
hihetjük, hogy orvosi szempontból jogosnak tartható az abortusz a magzat 
betegsége esetében. Ez azonban nem így van: orvosi szempontból csak akkor 
tekinthető szükségesnek az abortusz, ha a terhesség az anya életét közvetlenül 
veszélyezteti, mint például méhen kívüli terhesség esetében. Egy beteg magzat 
kapcsán a döntés alapvetően etikai természetű, amelyet a várandós nő saját 
etikai normái alapján hoz meg. 

Genetikai vagy más ok miatt károsodott magzat 
abortuszának megítélésében sem találunk egységes 
keresztény álláspontot, noha a teológusok és a ke-
resztény egyházak állásfoglalásai általában ebben 
a kérdésben is a magzati élet védelmét hangsúlyoz-

zák: betegsége, fejlődési rendellenessége miatt nem érheti hátrány a magzatot, 
ahogyan felnőtt ember elpusztítását sem tartjuk elfogadhatónak pusztán azért, 
mert betegségben szenved. 

A várandós nő döntési szabadsága melletti érvek szerint megterhelő lehet az 
anya és családja számára egy sérült gyermek születése, a testvérekre kevesebb 
fi gyelem juthat a több törődést kívánó gyermek születése miatt. 

A különböző fogyatékossággal élők számára a fogyatékosság miatti abor-
tusz diszkriminációt jelent. Joggal gondolhatják saját életüket feleslegesnek. 
Sérüléssel élők, betegségben szenvedők számára diszkriminatív, esetenként 
megalázó lehet az a tudat, hogy a társadalom nem kívántnak tartja a hasonló 
állapotú embereket. 

Az anya életét veszélyeztető terhesség

Abortuszt lehet végezni az anya életét közvetlenül veszélyeztető állapot (például 
méhen kívüli terhesség) esetében, ha a terhesség megtartása közvetlen élet-
veszélyt jelent a várandós nő számára. A katolikus tanítás szerint az ártatlan 
magzat életének szándékos kioltása mindenképp bűn.  A méhen kívüli terhes-
ség okozta közvetlen életveszélyt pedig a kettős hatás elvének alkalmazásával 
lehet megoldani: ekkor az anya életének megmentése a cél, nem pedig a magzat 
megölése, noha ez utóbbi előre látott, de nem kívánt történés. 

A klinikai gyakorlatban felmerülnek azonban a szürke zónába tartozó ese-
tek is, amikor az anya életének veszélyeztetése nem ilyen közvetlen. Példa-
ként említhetjük a tumoros megbetegedéseket, ha a terhesség alatt a magzati 
károsodást okozó terápia nem alkalmazható, de a késlekedő kezelés miatt a 
betegség progressziója az anya életét veszélyezteti, vagy ha a terhesség alatt az 

 Evangelium Vitae 62.§. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/
hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html. (Megtekintés: 2016. augusztus 16.)
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anyai vérkeringés romlik, s a terápiás lehetőségek nem tűnnek elégségesnek a 
betegség gyógyítására. Utóbbi eset kapcsán ismeretes olyan katolikus vélemény, 
mely szerint az abortusz ilyenkor is elfogadhatatlan,  mindazonáltal mindig 
a konkrét eset részleteinek ismerete fontos a pontosabb véleményalkotáshoz. 

A biológiai nem megválasztása miatti abortusz 

A nem megválasztása a később tárgyalandó preimplantációs diagnosztikai 
eljárások során is felmerülő kérdés, de sok esetben végeznek burkolt módon 
abortuszt azért, mert a várandós nő számára a magzat neme nem kívánatos. 
A legtöbb ország törvénykezése elítéli az abortusznak eme formáját  az általános 
keresztény értékrenddel egyetemben. Egy orvosi kivétel létezik: a nemhez kö-
tötten öröklődő súlyos betegség elkerülése, amikor egy adott örökletes betegség 
csak az egyik nemben jelentkezhet. A katolikus egyház álláspontja szerint ez az 
indikáció sem elfogadható, s a kérdés egyebekben a beteg magzat abortuszának 
kérdésével mutat hasonlóságot. 

Az abortusz kivitelezésével kapcsolatos viták – 

Az abortusztabletta és a sebészi (mechanikus) módon végzett 

abortusz

Az elmúlt évtizedekben az abortuszvita kapcsán új elemként jelent meg az 
abortusztabletta (mifepriszton, korábbi nevén RU-486). A hormonális tartalmú 
tablettát szájon át alkalmazva abortuszt lehet elvégezni a terhesség korai szaka-
szában. A tabletta engedélyezése és használata kapcsán az abortuszt ellenzők 
attól tartanak, hogy a könnyű alkalmazás és hozzáférhetőség miatt megnövek-
szik az abortuszok száma. A Vatikán szóvivője egyenesen arról beszélt, hogy a 
tabletta „az ölés olyan módja, amikor a merénylőnek nincs kockázata”,  mások 
a „jövő generációk elleni vegyi háborúnak”  minősítették a tabletta engedélye-
zését. Az abortuszt kategorikusan ellenzők számára természetesen a tabletta 
segítségével elvégzett abortusz ugyanúgy elfogadhatatlan, mint a sebészeti 
módszerrel elvégzett abortusz. További aggályt vetett fel a tablettát gyártó cég 
esetleges marketinghadjárata, mely az abortuszok abszolút számának növe-
kedésében testesül meg. Az adott populációszámra vagy az élve születésekre 
vonatkoztatott abortuszok száma a tabletta engedélyezése ellenére világszerte 

 T , E.: Arizona hospital no longer ‘Catholic’ after abortion to save mother’s life. http://www.
faithstreet.com/onfaith/2010/12/22/st-josephs-hospital-no-longer-catholic-after-abortion-to-sa-
ve-mothers-life/5546.

 Az Európa Tanácsnak az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Oviedói Egyezménye, 14. cikk, 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200006.TV. (Megtekintés: 2016. augusztus 16.)

 K , H.: The Abortion Pill Medical & Ethical Issues. http://www.aic.gov.au/media_library/
conferences/medicine/kerr.pdf. (Megtekintés: 2016. aug. 16.)

 Uo.
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csökkenő tendenciát mutat,  miközben az az összes abortuszt tekintve a tablet-
tával elvégzett abortuszok számának aránya növekszik, feltehetően azért, mert 
a tablettával végzett abortuszt a nők kisebb tehernek élik meg, mint a műtéti 
úton végzett abortuszt. Vita merült fel a tabletta mellékhatásaival kapcsolatban 
is. Ezek mérlegelése ideális esetben empirikus tényeken alapszik, s úgy tűnik, 
hogy drasztikus egészségkárosító hatása nincs az abortusztablettának az anyára 
nézve, sőt az anyaméhet kímélve, a sebészeti eljáráshoz képest csökkentheti a 
későbbi terhességek esetében jelentkező korszülések arányát. 

Az abortusztabletta bevezetése melletti további érv volt, hogy kíméletesebb, 
mert kevesebb fájdalommal, megterheléssel jár a várandós nőre nézve, mint a 
sebészeti abortusz. Németországi evangélikusok azt hangsúlyozták, hogy ha az 
állam lehetővé teszi az abortuszt, akkor kötelessége a kevesebb szenvedéssel és 
fájdalommal járó módszert engedélyezni, ezért üdvözölték az abortusztabletta 
bevezetését,  noha az abortuszt általánosságban elfogadhatatlannak tartják. 

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Hogyan ítélhető meg az abortusztabletta alkalmazása keresztény szem-

pontból?

– Milyen indikációval végeznek abortuszt, s hogyan lehet ezeket etikai

szempontból megítélni?

A mesterséges megtermékenyítés kapcsán 

felmerülő etikai kérdések 

A mesterséges megtermékenyítés – lombikbébiprogram, in vitro fertilizáció 
(IVF) – során a petefészekből nyert petesejtet és az (általában maszturbáció 
során kinyert) hímivarsejtet testen kívül, lombikban egyesítik, majd az így 
megtermékenyített petesejtet az anyaméhbe visszaültetik. A beavatkozás előnye 
nyilvánvaló: sok, egyébként terméketlen párnak sikerül így gyermeket kapnia. 
A mesterséges megtermékenyítés melletti keresztény érvek a szaporodásra 
vonatkozó biblikus paranccsal és a gyermekeknek a házasságra és a népes-
ségszaporodására gyakorolt előnyös hatásával is erősíthetőek. Ha ugyanis a 
terméketlenséget betegségnek vagy egyszerűen egy nem kívánatos állapotnak 
tekintjük, mert elfogadjuk azt, hogy a házaspárok gyermekvállalási szándéka 
fontos érték a társadalomban, akkor jogosnak tekinthető, hogy – amennyiben 

 http://lexikon.katolikus.hu/A/abortusz.html. (Megtekintés: 2016. augusztus 16.); https://www.
guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide. (Megtekintés: 2016. augusztus 16.)

 Katholiken und Protestanten uneins über Abtreibungspille. Die Welt, 1999. 07. 08. http://www.
welt.de/print-welt/article576399/Katholiken-und-Protestanten-uneins-ueber-Abtreibungspille.
html. (Megtekintés: 2016. aug augusztus 16.)
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lehetséges – a terméketlenséget orvosi eszközökkel megszüntessük. Érdemes 
végiggondolnunk, hogy a terméketlenségnek sokszor igen egyszerű oka van, 
például a petevezeték korábbi gyulladás miatt átjárhatatlanná válik, így egyszerű 
mechanikus akadályt képez a petesejt vándorlása során. Mivel ezt a nehézséget 
IVF-fel ki lehet küszöbölni, ezáltal az IVF úgy is tekinthető, hogy az a szapo-

rodás parancsát segíti megvalósítani. Másrészt 
nyilvánvaló az is, hogy a mesterségesen megter-
mékenyített gyermekek a beavatkozás hiányá-
ban nem születtek volna meg, tehát e gyermekek 
születése hozzájárul a népesség szaporodásához. 

A beavatkozás kapcsán gyakran hangoztatott 
etikai kérdések:

Katolikus kritikák megemlítik, hogy az IVF 
kapcsán a megtermékenyített petesejt tárgyia-
sul, az embriót eszközként használják fel a meg-
termékenyítés céljaira. Továbbá, a mesterséges 
megtermékenyítés során sérül a házasság egy-
sége (szentsége), hiszen az élet továbbadásának 
folyamatába idegen személyek (orvos, biológus, 
asszisztens) is beavatkoznak. Különösen igaz ez, 
amennyiben adományozott ivarsejtekkel törté-
nik a megtermékenyítés. Ezen túl a mesterséges 
megtermékenyítés során a szexuális kapcsolat 
örömszerző és életet továbbadó feladata ketté-
válik, ami elfogadhatatlannak tekinthető ezen 
álláspont szerint. Igaz, katolikus teológusok közt 

is vannak, akik szerint az idegen beavatkozás nehézségét felülírja az az öröm 
és érték, hogy a házaspár gyermekhez juthat.  

Protestáns vélemények többnyire elfogadják a mesterséges megtermékenyí-
tést abban az esetben, ha az eljárás során nem pusztítanak el megtermékenyített 
embriót. A terméketlenség másrészről sok házaspárnak szenvedést okoz, amit 
fokozhat a terméketlenség stigmatizációja és a szűkebb/tágabb közösség és a 
társadalom gyermekvállalásra serkentő nyomása. Noha több válaszlehetőség 
létezik a terméketlenség kapcsán (a gyermek örökbefogadása vagy a gyermek-
vállalásról való lemondás), a mesterséges megtermékenyítés sokak számára 
azért válik fontossá, mert a genetikai rokonság, a testi hasonlóság számukra 
fontos érték. 

A mesterséges megtermékenyítés kapcsán az egyik központi kérdés a megter-
mékenyített petesejtek száma és sorsa. A petesejt kivétele invazív folyamat, mely 
nem teljesen kockázatmentes, ezért technikai okok miatt sok esetben egyszerre 

 S  1996.
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több petesejtet vesznek ki, s ezeket megtermékenyítve, az embriókat fagyasztva 
tárolják. A megtermékenyített, de fel nem használt fagyasztott embriók további 
etikai kérdést vetnek fel, s ezek a kérdések különösen azok számára fontosak, 
akik szerint a megtermékenyített embrió embernek tekinthető, élete tisztelendő.

A sejtek adományozhatók kutatás céljára, hiszen dönthet a házaspár úgy, 
hogy másoknak adományozzák ezeket. További lehetőség az embriók megsem-
misítése, mely sokak számára elfogadhatatlan a keresztény értékrend alapján. 

A biotechnológia sok más lehetőségéhez hasonlóan az IVF esetében is meg-
jelenhet egyfajta társadalmi nyomás a technika alkalmazására, melyet erősíthet 

az IVF-kezelést nyújtó szolgáltatók anyagi érde-
keltsége. A terméketlenség sok esetben ismeretlen 
eredetű, lelki tényezők által is befolyásolt folyamat, 
de e lelki okok feltárása, megszüntetése helyett egy-
szerűbbnek tűnhet az IVF alkalmazása. Elég csak 
arra a közismert tényre utalnunk, hogy sok esetben 
tapasztalható, hogy örökbefogadás vagy az első, 

mesterségesen megtermékenyített gyermek megszületése után a házaspárnak 
spontán, természetes úton fogan gyermeke. 

További kritikaként említhető, hogy a mesterséges megtermékenyítés kapcsán a 
férfi  ondósejteket önkielégítéssel nyerik, így az egész megtermékenyítési folyamat 
elfogadhatatlan azok számára, akik az önkielégítést önmagában is elutasítják. 

Katolikus és protestáns teológusok egyaránt emlékeztetnek arra, hogy nem-
csak az IVF során általánosságban, hanem az idegen ivarsejttel történő meg-
termékenyítés kapcsán különösen is megszenvedheti házastársak kapcsolatát a 
harmadik személy genetikai jelenléte – emiatt a házastársi kapcsolat torzultnak 
tekinthető ezen vélemény alapján, bár azt többen is állítják, hogy ennek a kár-
nak a nagyságát itt is a gyermekszületés hasznával érdemes összevetnünk.  

Több különböző variációja létezik a mesterséges megtermékenyítésnek, hi-
szen egyrészt lehetséges az, hogy az egyik terméketlen fél esetében adomá-
nyozott ivarsejtekkel történjék a megtermékenyítés, másrészt mesterségesen 
megtermékenyített embrió más anya méhében is világra hozható. Ezek mind 
sok jogi és etikai kérdést vetnek fel: Szabad-e egy gyermeket béranyaként anyagi 
ellenszolgáltatásért kihordani? Mi történjen akkor, ha a gyermeket kihordó nő 
nem akarja „visszaadni” a gyermeket a megrendelő szülőknek? A dajkaterhesség/
béranyaság kapcsán a női test gyarmatosításának veszélyét említhetjük, noha a 
pénzért történő gyermekszülés és például a pénzért történő gyermekgondozás 
(óvónő) között sokan nem látnak etikai szempontból lényeges különbséget. 

Az IVF kapcsán érdemes elemeznünk néhány gyakran hangoztatott érvet, me-
lyeket akár az IVF, akár más, biotechnológiai eljárással kapcsolatban említhetünk. 

Az „Istent játszani” vagy a „természet rendjébe való beavatkozás” tiltó érvei sze-

 S  1996.
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rint az IVF azért nem elfogadható, mert az ember ezáltal beavatkozik a természet 
rendjébe, s Istent akarja helyettesíteni tevékenységével. Az érv ugyan elgondolkod-
tató, de általános érvényű alkalmazása nehézkes: az ember az orvoslás során szinte 
minden tevékenységével beleavatkozik a természet rendjébe. Gondoljunk csak 
például a fertőző betegségek gyógyítására: a „természetes” baktériumok okozta 
betegségeket okkal gondoljuk megszüntetendőknek. Az IVF kapcsán is nehéz azt 
állítani, hogy a meddőség „természetes” állapota miatt az állapot orvoslása ellenté-
tes lenne az isteni törvényekkel, hiszen a szaporodás, sokasodás is bibliai parancs. 

Az IVF kapcsán felmerül az a kérdés, hogy az emberiség genetikai állománya 
kárt szenvedhet, ha meddő házaspárnak születik gyermeke, különösen, ha a 
meddőség oka valamelyik fél genetikai károsodása. Hangsúlyozottan jelentkez-
het ez a veszély az ICSI technika alkalmazásakor, amikor egyetlen spermiumot 
injektálnak a petesejtbe, ezáltal olyan férfi aknak is lehet utódjuk, akik genetikai 
okok miatt terméketlenek. Az orvostudomány vívmányaival általánosságban 
igen gyakran avatkozunk bele a természet „rendjébe”, hiszen a betegek, gyengék 
túlélését biztosítjuk meggyógyításukkal – az orvosi beavatkozások azoknak a 
túlélését biztosítja, akik a „természet rendje” szerint meghalnának. Bár jogos, 
hogy az IVF során is beavatkozunk a természet rendjébe, de ez a beavatkozás 
– ha az orvostudománynak a természet rendjébe való egyéb beavatkozásait
elfogadjuk – az IVF esetében sem tekinthető elítélendőnek.

A „csúszós lejtő” érve is fi gyelemre méltó sok beavatkozás alkalmazásakor. Az 
érv szerint ha kifejlesztünk és alkalmazunk egy technológiát, akkor elindulunk 
a csúszós lejtőn, s nem tudunk megállni, így a folyamat kontrollálhatatlanul 
eszkalálódhat. Az IVF kapcsán valóban megfi gyel-
hetünk „csúszós lejtő” típusú jelenségeket, hiszen a 
technikát kezdetben csak meddőség kezelésére al-
kalmazták, manapság pedig számtalan más jellegű 
alkalmazás is lehetséges: gyermek fogantatása egy-
nemű párok, egyedülállók, menopausa után lévők 
számára, embrióadományozás, elhunytak ivarsejtje-
ivel történő megtermékenyítés, és a preimplantációs 
diagnosztika utáni szelekciót is az IVF tette lehető-
vé. Kérdés azonban, hogy ha egy technika kezdetben 
elfogadható és hasznos – ahogyan az IVF meddőség 
céljára való felhasználása a szigorú katolikus állásponttól eltekintve sok keresz-
tény számára az –, akkor pusztán az esetleges visszaélések miatt szükséges-e 
a technika kifejlesztésének megakadályozása. A „csúszós lejtő” típusú érvek 
gyengéje továbbá, hogy tagadja azt, hogy lehetne észszerű és logikus határt 
szabni bizonyos technikai eszközök használatának. Az érv szerint ugyanis ha 
egyszer elindulunk a csúszós lejtőn, akkor nem tudunk megállni: azaz ha egy 
technikát kifejlesztünk és alkalmazunk egy általunk jónak vélt cél érdekében, 
akkor nem tudjuk megakadályozni a technikával való visszaéléseket.
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A prenatális diagnosztika (PND) kérdései 

Prenatális diagnosztikai eljárásokkal a születés előtt, a magzati élet során lehet 
a magzat betegségeit vizsgálni. Többféle prenatális diagnosztikai eljárás létezik:

– Ultrahangvizsgálattal lehet magzati fejlődési rendellenességeket vizs-
gálni, vérvétellel anyai vérből magzati sejteket is tudnak vizsgálni.

– Az amniocentézis invazív beavatkozás, melynek során az anyai hasfalon 
át a magzatburkot átszúrva a magzatvízből, a magzati chorionboholyból 
vagy akár magzati köldökzsinórvérből lehet mintát venni.

A katolikus és a protestáns egyházi állásfoglalások általában aggályosnak 
tartják a születés előtti diagnosztikai vizsgálatokat, amennyiben ezek növelik az 
abortuszok számát, hiszen az emberi élet, különösen a gyengék és sérülékenyek 
esetében, általánosságban védendő. Mások arra emlékeztetnek, hogy súlyos 

fogyatékosságban szenvedő magzatok abortusza 
a kisebbik rossz, ezeknek a gyermekeknek a meg-
születése esetenként hosszas szenvedést okozhat a 
gyermek és családja számára. 

A PND haszna kétségtelenül az, hogy általa szá-
mos fejlődési rendellenességet, a magzat egészségét vagy a szülés lefolyását be-
folyásoló állapot diagnosztizálható, s amennyiben terápiás lehetőség van, akkor 
idejében észlelni lehet a magzati károsodást. Ugyanakkor terápiás lehetőség hiá-
nyában a szülők időt nyerhetnek, és felkészülhetnek a beteg gyermek fogadására. 

A prenatális diagnosztika etikai kérdéseit az alábbi tények vetik fel. 
– A diagnosztizálható betegségek többsége esetében nincs terápiás lehe-

tőség, a betegség „megszüntetése” csak a terhesség megszakítása által
lehetséges.

– Tovább növekszik a várandósság medikalizációja, azaz egyre több orvosi
beavatkozás kapcsolódik a gyermekváráshoz.

– Veszélyeztethetik a magzat egészségét az invazív diagnosztikai vizs-
gálatok.

A PND egyik központi kérdése visszavezet minket a már korábban tárgyalt 
abortusz kérdéséhez, hiszen a betegséggel diagnosztizált magzatok esetében 
legtöbbször nincs terápiás segítség, ezért a pozitív lelet egyik gyakori követ-
kezménye a terhesség megszakításának dilemmája. 

Felmerül a társadalmi presszió kérdése is a technika alkalmazásával kapcso-
latban: amennyiben létezik egy technika, „haladásellenesnek” bélyegezhetik 
azok, akik nem kívánnak élni a diagnosztikai lehetőségekkel, és a „nem tudás-
hoz” való jogot részesítik előnyben. 

 H  2007, 143. o.
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Preimplantációs genetikai diagnózis (PGD) 

E technika alkalmazásával a mesterségesen megtermékenyített embriók ese-
tében az embriók anyaméhbe való beültetése előtt megállapítható az esetleges 
genetikai betegség. Az érintett embriókat ezek után nem ültetik be az anya-
méhbe, hanem elpusztítják vagy kutatási célra használják fel őket. Ily módon a 
genetikai károsodás még a terhesség kialakulása előtt észlelhető. A beavatkozás 
célja lehet genetikai betegségek (cisztás fi brózis, izomdisztrófi a) vagy megnö-
vekedett genetikai kockázattal bíró embriók kiszűrése (akiknél megnövekedett 
a daganatos betegségek vagy pl. az Alzheimer-kór kialakulása). A technika 
alkalmazásának az is lehet célja, hogy egy beteg testvér számára kiválasszanak 
egy megfelelő donort, s azt az embriót ültessék vissza az anyaméhbe későbbi 
szövetdonáció reményében. 

Etikai szempontból megemlítendő, hogy az embrióból diagnosztikai szem-
pontból leválasztott sejt ugyanúgy totipotens, mint az embrió összes sejtje, 
tehát elméletileg ebből a sejtből is egy egész ember fejlődhetne ki. Igaz, ez 
csak egy elméleti lehetőség, hiszen amennyiben nem választanánk le ezt a 
sejtet diagnosztikai célra, akkor ez a sejt az embrióval együtt fejlődne, nem 
válna belőle külön emberi egyed – egypetéjű ikrek 
kialakulásának esetét kivéve. 

A katolikus egyházi állásfoglalások elutasítják a 
PGD alkalmazását; már a technika alkalmazásához 
szükséges mesterséges megtermékenyítést is elfo-
gadhatatlannak tartják.

Keresztény szempontból aggályos az, hogy ennek 
a diagnosztikának az alkalmazásával a gyermeket 
társadalmunk egyre inkább hajlamos lehet emberi 
döntések produktumának, semmint Isten ajándé-
kának tekinteni. A fogyatékossággal bíró embriók 
ilyenfajta szelekciója, elpusztítása tovább erősítheti a fogyatékosságban szen-
vedő emberek iránti negatív attitűdöket. Az ilyen embriók nem kívánatosnak 
minősítése ugyanis közvetett módon azt az üzenetet közvetítheti, hogy az adott 
fogyatékosság nem kívánatos a társadalomban, ami a fogyatékossággal élők 
számára azt jelentheti, hogy ők sem kívánatosak. 

Keresztény állásfoglalások ugyanakkor hangsúlyozzák a kérdés összetettsé-
gét is. Különösen a súlyos, sok szenvedést okozó gyógyíthatatlan betegségek 
kapcsán fontos a pasztorális segítségnyújtás, a leegyszerűsítő és moralizáló 
válaszok elkerülése. 

A PGD célja is kérdéseket vet fel: a technika eredeti alkalmazása ugyan a 
súlyos betegségek detektálása, de a genetikai/genomikai ismeretek növekedé-
sével egyre több genetikailag befolyásolt tulajdonság és hajlam észlelésére és a 
kedvezőnek tekintett tulajdonsággal bíró egyedek kiválasztására használható. 
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Ilyen tényezők lehetnek a nem, a szemszín, a bőrszín, az intellektuális képes-
ség, a testalkat. Ezen túl olyan kívánságok is ismertek, hogy bizonyos genetikai 
eredetű betegségben (törpeség, siketség) szenvedő párok saját állapotuknak 
megfelelő gyermeket szeretnének, akik hozzájuk hasonlóak. Döntésüket azzal 
indokolják, hogy állapotuk számukra nem betegség, ezért és praktikus okok 
miatt is olyan gyermeket szeretnének, akik hasonlóak hozzájuk. 

Amennyiben a PGD-t nem utasítjuk el kategorikusan, akkor nehézséget 
jelent meghúzni a határvonalat a még elfogadható és a már szélsőségesnek te-
kinthető célok között. Keresztény szempontból a PGD mindezek alapján azért 
is kritizálható, mert lehetőséget teremt arra, hogy a szülők vágyaiknak meg-
felelő gyermeket (designer baby) válasszanak, ami a gyermek ajándék jellegét 
gyengítheti. A PGD továbbá a PND-hez hasonlóan a fogyatékossággal élőkkel 
szembeni diszkriminációt erősítheti, s a fogyatékossággal élők számára meg-
alázó érzést jelenthet az, hogy közvetett módon nemkívánatosnak minősítik 
őket azok, akik a fogyatékos embriókat elpusztítják.

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Milyen keresztény álláspontok léteznek az IVF megítélésére?

– Mi az „Istent játszani” érv erőssége és gyengesége az IVF kapcsán?

– Milyen keresztény értékek valósulhatnak meg az IVF alkalmazásakor?

– A PND és PGD keresztény szempontból milyen hasznot és nehézséget

rejt magában?

– A fogyatékkal élő emberekkel szemben miért lehet diszkriminatív a

PGD és a PND alkalmazása?

A klónozás és az embrionális őssejtkutatás 

etikai kérdései

Egy technika céljáról

Egy új technika bevezetése jó alkalmat ad arra is, hogy az emberiség és az 
orvostudomány örök kérdéseit feltegyük, s azokat az új technika fényében is 
vizsgáljuk. Mi az emberi élet célja, s mi a medicina célja? Az emberi élet meg-
hosszabbítása, a szenvedés eliminációja, az emberiség életkörülményeinek 
jobbítása az elérendő cél? Vagy a betegségek megelőzése, kiküszöbölése, a 
tünetek enyhítése? Esetleg az emberi teljesítőképesség fejlesztése, a társadalom 
jobbítása, az emberi génállomány javítása, netalán az emberiség túlélésének 

 A klónozásról szóló gondolatmenet S  2004, 385. o. néhány bekezdésének szerkesztett 
változatát is tartalmazza.
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előmozdítása? S milyen árat kell fi zetnünk a technikáért, egyáltalán valóban 
szükséges a technika alkalmazása? Mit szorít háttérbe, s mit irt ki majd a 
technika, illetve annak alkalmazója? Hatékonyabb lesz-e a medicina? Kiknek 
válnak hasznára a technika vívmányai? Ki végzi a kutatást, s mi lesz a mo-
tivációja: tudás megszerzése, profi t növelése vagy 
emberek gyógyítása? Ki fog meggazdagodni, profi -
tálni a technika által, s ki fogja a számlákat fi zetni? 
Mennyire üzletiesedik el a medicina, mennyire válik 
profi téhes biotechnológiai cégek kiszolgáltatottjává, 
cselédjévé? Mennyire erősíti a technika az amúgy is 
technicizált medicina elidegenített voltát? Mennyire 
gépiesedik el az orvosi gyakorlat, az emberi test? 
Mennyire válnak ivarsejtjeink, megtermékenyített 
embrióink áruvá, profi tot jelentő laboratóriumi produktummá? S egyáltalán, 
kicserélhetővé válik-e – legalább részben – az ember e technika által? Lesznek-e 
eldobható s újrafelhasználható testrészeink? 

S van-e a technikának alternatívája? Valóban ez a legfontosabb kutatási 
kérdés: az adott technika előnyeinek (túl)hangsúlyozása által nem szorulnak-e 
ugyancsak fontos, de kevesebb profi ttal kecsegtető kutatási irányzatok háttérbe? 
A technika világnézeti szempontból ellentmondásos volta nem okoz-e nehe-
zen orvosolható lelki sebeket egyesekben? Nem lehet, hogy csupán az emberi 
(kutatói) hübrisz mutatkozik meg a technika fontosságának hangsúlyozásakor? 
Lehet-e a technikát majd igazságos módon alkalmazni? Csökkenti vagy növeli 
majd a technika alkalmazása az emberiség egyenlőtlenségeit, az anyagi (egész-
ségügyi) javak elosztásának igazságtalan voltát? 

Nyilván egyesek talán lefi tymálóan tekintenek az eff ajta elvontnak tűnő, 
esetenként talán időrablást jelentő, alig megválaszolható kérdésekre, mondván, 
hogy a technikai haladást nem lehet/szabad megállítani, s nem mehetünk vissza 
a fára. Egy orvostechnikai témakör etikai vonatkozásainak tárgyalása előtt nem 
kerülhető meg az említett kérdéseknek legalább a megfogalmazása, tudván azt 
is, hogy a válaszok megtalálása sokszor nehéz. 

A klónozás technikai kérdései

Ismert, hogy a klónozás olyan technológiát jelent, amelyet a biológia területén 
kiterjedten használnak genetikailag azonos sejtek, szövetek vagy egész növényi, 
állati, emberi szervezet előállítása céljából. 

Technikailag ezt az embrió sejtjeinek szétválasztásával vagy a testi sejtmag át-
ültetésével lehet megvalósítani. A testi sejtmag átültetése során nem egyesítenek 
hímivarsejtet petesejttel, hanem egy testi sejt magját ültetik be egy petesejtbe, 
melynek sejtmagját korábban eltávolították. Amennyiben a klónozott emberi 
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embriót reprodukciós célból visszaültetnék az anyaméhbe, akkor megszülethet 
a genetikailag (csaknem) azonos ember. 

A terápiás célból végzett klónozás során a klónozással létrehozott embriót 
nem ültetik be az anyaméhbe, hanem az embrióból őssejteket nyerve szerv- 
és szövetátültetésre alkalmas, a páciens 
genetikai állományával megegyező szö-
veteket, szerveket hozhatnak létre. Az 
elképzelés szerint transzplantációra al-
kalmas szerveket lehet kifejleszteni, ami 
egyrészt csökkentheti a várólistán lévő 
betegek számát, másrészt a szervek ge-
netikai azonossága miatt a kilökődés el-
kerülhető lesz. 

A reproduktív célú klónozást jelenleg 
a legtöbb egyházi állásfoglalás elítéli, s 
nemzetközi egyezmények alapján a világ 
legtöbb országában tiltott beavatkozás. A reproduktív célú klónozás kapcsán 
az egyik etikai nehézség az emberi méltóság és az ember autonómiájának sérel-
me: ha egyént hozunk létre a klónozás során, akkor olyan céllal hoznánk létre 
ezeket az egyéneket, hogy megfeleljenek az elvárásoknak, ezáltal eszközként 
használnánk őket saját céljainkra, ami az emberi méltóság sérelmét jelenti. 
Ugyanakkor érvként említhetjük, hogy a klónozás során megfosztjuk az egyé-
neket a genetikai egyediségtől és megismételhetetlenségtől, ezáltal a klónozott 
ember méltóságát sérthetjük meg. 

Kérdés az is, hogy milyen célból hozunk létre klónozott embert. Elképzelhető 
elvileg az, hogy meddő házaspárok ily módon genetikailag rokon gyermeket 
tudnak világra hozni, vagy épp fi atalon elhunyt gyermeküket „pótolhatják”. 
Kitenyészthető lenne egyfajta szuperember is, de egyszerűen kiteljesedhet 
egy ember nárcizmusa is, ha saját magát vagy épp híres embereket szeretne 
„megismételtetni”. 

Az emberi reproduktív célú klónozás kapcsán érdemes végiggondolnunk 
azt a kérdést is, hogy a klónozás kutatása lehet-e valaha is etikai szempontból 

elfogadható. Ugyanis a beavatkozás állatkísérletek 
alapján biztonságosnak tűnhet, de amikor embere-
ken alkalmazzák majd először a technikát, annak 
biztosan lesznek ismeretlen elemei, kockázatai. 
Kérdés, hogy lesz-e valaha is olyan erős érv az em-
beri klónozás mellett, azaz lesz-e a klónozásnak 
olyan nagy várható haszna, ami arra serkent majd 

bennünket, hogy kockáztassuk azt, hogy a technika tökéletesítéséig pusztán 
a mi beavatkozásunk következtében sérülten vagy fejlődési rendellenességgel 
szülessen gyermek a világra. 

A reproduktív célú klónozás 

kapcsán az egyik etikai ne-

hézség az emberi méltóság 

sérelme: a klónozott ember 

méltóságát sérthetjük meg.
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A terápiás célú klónozás célja önmagában elfogadható ugyan, kérdés az, hogy 
a technika során alkalmazott embrionális sejteken való kutatás, illetve e sejtek 
elpusztítása hogyan ítélhető meg etikai szempontból. E kérdést a következő 
bekezdésekben elemezzük. 

Őssejtek – embrionális őssejtek

A terápiás célú klónozás kapcsán használt embrionális őssejtekkel való kutatás 
egyik sarkalatos kérdése az, hogy etikai szempontból elfogadható, s így meg-
engedhető-e egyáltalán ez a fajta kutatás. A különböző forrásokból szerezhető 
embrionális őssejtek – így az abortált magzat, a mesterséges megtermékenyítés 
kapcsán fel nem használt embriók, a kutatási célra adományozott embriók 
sejttenyészete, a testi sejt nukleáris transzfere által előállított sejtek (National 
Bioethics Advisory Commission, 2002; Nuffi  eld Council on Bioethics, 2000) 
ugyan eltérő körülmények között kerültek a kutatók asztalára, etikai szem-
pontból azonban alapjában azonosnak tekinthetjük ezeket. Ez alól talán csak 
a kutatási célra adományozott, illetve a kifejezetten kutatási célból létrehozott 
embriók kérdése kivétel, hisz ebben az esetben kifejezetten azért hozták létre 
az embriót, hogy kutassanak.

A kutatást ellenzők érve szerint azért nem fogadható el az embrionális ős-
sejteken való kutatás, ezen sejtek kutatás céljából történő szaporítása, illetve 
a kutatás befejeztével történő elpusztításuk, mert ezek a sejtek egy-egy ember 
biológiai lehetőségét hordozzák magukban,  emiatt az ilyen sejtek elpusztítása 
megengedhetetlen. Az érv az abortuszvita kapcsán megismert érvhez hason-
lítható, azonban az embrionális őssejtkutatás sajátosságai miatt az elektív 
abortusz és az embrionális őssejtkutatás erkölcsi megítélése egymástól eltérő 
jellemvonásokat is tartalmaz. Az embrionális őssejteken való kutatás és az elek-
tív abortusz kérdése alapvetően különbözik annyiban, hogy míg az előbbinél a 
magzat elpusztítása/életének kioltása/meggyilkolása egy aktív cselekedet, addig 
a megtermékenyített petesejtek vissza nem helyezése egy passzív lépés, azaz 
mulasztásként értékelhető. Ez utóbbi vonatkozik az embrionális őssejtekkel 
való kutatásra is, hiszen ebben az esetben is „mulasztással” akadályozzuk meg 
azt, hogy a megtermékenyített sejtekből emberi szervezet fejlődjön ki. 

Vizsgáljuk most meg, melyik az az emberi élet kezdetével kapcsolatos érv, 
amely megkérdőjelezi az embrionális őssejtekkel történő kutatás etikai szem-
pontból elfogadható voltát. Az elektív abortuszt ellenző érvek egyikéhez hasonló 
az a felfogás, amely szerint a megtermékenyített petesejtet már a megterméke-
nyítés pillanatától, illetve az azt követő 14. naptól – amikor is a megterméke-
nyített petesejtből már nem alakulhat ki még egy, önálló emberi életre képes 
egypetéjű ikertestvér – megilletik azok a jogok, mint egy felnőtt embert. Ez azt 

 G  1989, G  2002.
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jelenti, hogy a megtermékenyítéstől, illetve a 14. naptól az embriót megsem-
misíteni, kutatási célból felhasználni etikai szempontból nem megengedhető. 

Plauzibilis az a megoldási lehetőség, hogy végezzünk kutatást olyan embrio-
nális sejteken, sejtvonalakon, amelyek emberi élet kifejlődésére már biológiai 
okok miatt nem képesek. Ilyen ok lehet például súlyos genetikai rendellenesség 
avagy egyéb olyan biológiai tényező, amely meggátolhatja azt, hogy az adott 
sejtből/sejtvonalból emberi szervezet fejlődhessen ki, még akkor is, ha az adott 
sejtet emberi anyaméhbe ültetnénk. Ez az út azonban valószínűleg nem járható, 
hiszen ez esetben értelmét veszti a kutatás eredményeként kifejlesztett sejt/
szerv/szövet léte, hacsak az előbbi rendellenesség nem közömbös a kifejlesztett 
sejt/szerv/szövet azon funkciói tekintetében, amelyre azokat használni kívánják. 
Lehetőségként felmerülhet az is, hogy használjuk fel azokat a mesterségesen 
megtermékenyített embriókat, melyeket „tulajdonosai”, azaz szülei immár nem 
kívánnak felhasználni gyermekvállalás céljából. Természetesen amennyiben 
a potencialitásérv talaján gondolkodunk, az ilyen sejtek kutatásra való fel-
használása ugyanúgy megengedhetetlen, mint egyszerű elpusztításuk, hiszen 
végső soron mindenképpen az a beavatkozásunk eredménye, hogy az adott 
sejtek elpusztulnak, illetve belőlük életképes emberi szervezet nem fejlődik ki. 
Keresztény szempontból elgondolkodtató, hogy ezek a sejtek ugyan nem jöttek 
volna létre emberi beavatkozás nélkül, de ha már egyszer léteznek, akkor – te-
kintettel arra, hogy ezekből ember fejlődhetne ki – az ember fogantatástól való 
tiszteletének kötelessége értelmében ezeket a sejteket sem szabad elpusztítani, 
illetve elpusztulni hagyni. 

A szerv- és szövettranszplantáció etikai kérdései

Az emberi szervek és szövetek transzplantációja az elmúlt évtizedek orvos-
tudománya sikertörténetének tekinthető, mely alapvető etikai kérdéseket ve-
tett fel az emberi élet végének meghatározása, az altruizmus és a szolidaritás 
terén. A szervek adományozása általánosan elfogadott és helyeslendő tett a 
keresztény egyházak körében (Religion and Organ Donation),  különösen, ha 
a szerv- vagy szövetadományozás életmentő, mint például májszegmens vagy 
csontvelő adományozásakor.

Az élők által történő adományozás egyik etikai alapfeltétele az önkéntesség 
kérdése. Biztosítani szükséges, hogy az adományozó valóban önkéntesen és eset-
leges családi, anyagi nyomástól függetlenül dönt az adományozás kérdésében. 

Etikai kérdést jelent az is, hogy egészséges ember mekkora kockázatot vállal-
hat egy másik ember életének megmentéséért, s ki ítélje meg az adott kockázat 

 http://www.donorrecovery.org/learn/religion-and-organ-donation/.
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elfogadhatóságát. A vita különösen a májszegmens adományozásnál kiélezett, 
itt a donorok műtéti halálozása 0,5 és 1 % között van.

Általánosabb társadalmi kérdést vet fel a holtestből történő szervadomá-
nyozás kérdése. Sok országban (Magyarországon is) a feltételezett beleegyezés 
elve valósul meg a törvényi szabályozásban: amennyiben valaki életében nem 
tiltakozik a halála utáni szerveltávolítás ellen, annyiban halála után szervei 
transzplantáció céljára eltávolíthatóak. 

Kérdésként merül fel az, hogy etikailag érvényes-e az a beleegyezés, amiről az 
illetőnek nem voltak megfelelő ismeretei. Általános szabályként állíthatjuk, hogy 
a feltételezett beleegyezés elve etikai szempontból 
akkor elfogadható, ha az emberek ismerik az ezzel 
kapcsolatos jogszabályokat, s akik a szervkivétellel 
kapcsolatban ellenérzéssel bírnak, könnyen tilta-
kozhatnak, s ezt adott esetben meg is teszik. Ma-
gyarországon e téren még van tennivaló – s ez az 
írástudók felelőssége –, hiszen a magyar társadalom 
tagjainak több mint a fele rosszul vagy egyáltalán nem ismeri az ezzel kapcso-
latos jogszabályokat.  

Az orvosbiológiai kutatások során felmerülő 

etikai kérdések

A téves közhiedelemmel ellentétben sok esetben az orvostudomány fejlődé-
sének elengedhetetlen része az embereken végzett kísérletek és általában a 
kutatás. A szisztematikusan és általánosító érvényességgel gyűjtött tudomá-

nyos adatok segítségével elemezhetjük egy 
adott orvosbiológiai beavatkozás előnyeit 
és kockázatait. Minden új beavatkozást, 
legyen az egy új molekula, egy új gyógyá-
szati segédeszköz vagy műtéti technika 
kifejlesztésekor eljön az a pillanat, ami-
kor először alkalmazzák emberen. Noha 
sok esetben állatkísérletek, számítógépes 
szimulációk, sejttenyészeteken és egyéb 
módon végzett kutatással jól megjósol-
ható az adott beavatkozás emberekre 

gyakorolt hatása, ezek a modellek egyelőre messze nem tökéletesek, s amikor 
embereken alkalmazzuk a kutatási eljárást, még nem tudjuk, hogy az adott 

 B  2010.
 S  – S  – T  2004.
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eljárásnak milyen hatása lesz. A pontos hatás feltérképezésében elengedhetet-
len a jól megtervezett kutatás. Hovatovább azt is állíthatjuk, hogy a kutatás az 
orvostudományban kötelesség, az adott eljárásaink szinte sohasem tökéletesek, 
s nagyon sok betegségre nincs semmilyen hatásos gyógymód, gondoljunk csak 
például az idegrendszeri degeneratív betegségekre. 

Keresztény szempontból az orvosbiológiai kutatások ezért általánosságban 
nem vetnek fel specifi kus kérdéseket. Az általános kutatásetikai szabályok 
általánosságban a keresztények számára elfogadhatóak, s nem ismeretes olyan 
specifi kus keresztény érték, mely a kutatások során az általános kutatásetikai 
normák keretében ne érvényesülhetne. 

Általános normáknak tekinthetjük a következőket:  
– A kutatásban főszabályként csak önként, szabad beleegyezéssel és teljes 

tájékoztatást követően vehetnek részt a résztvevők, beleegyezésüket
bármikor, indoklás és következmények nélkül visszavonhatják.

– A kutatásban részt vevők érdeke előnyt élvez a társadalom, illetve a
kutatás érdekeivel szemben.

– Ez a norma különösen a 20. században Németországban, az USA-ban,
Japánban elkövetett visszaélésekre adott válaszként fogalmazódott
meg. Az alább ismertetett Tuskegee eset is jól példázza, hogy milyen
jelentős ezen norma megfogalmazása a visszaélések elkerülése céljából. 

– Fontos norma továbbá a vulnerábilis (sérülékeny) csoportba tartozó
emberek fokozott védelmének kötelezettsége.

– A nők, a várandós nők, az etnikai kisebbséghez tartozók, kiskorúak,
pszichiátriai betegségben szenvedők, fogvatartottak védelme érdeké-
ben fogalmazódott meg az az elv, hogy orvosbiológiai kutatást ezen
csoportok tagjainak bevonásával csak akkor szabad elvégezni, ha az
adott kutatás e csoportok számára haszonnal kecsegtet, s ha a kutatást 
más, nem sérülékeny csoportba tartozó kutatási alanyok bevonásával
nem lehet elvégezni. Ez az elv sok esetben visszájára fordítja az e cso-
portokon végzett kutatásokat, ha épp a csoportok védelme nevében
nem végeznek el olyan kutatásokat, melyek e csoportok gyógyításához 
szükségesek lennének.

– Fontos a kutatás várható hasznát és esetleges kockázatait mérlegelni,
csak kedvező haszon/kockázat arány esetében kezdhető meg a kutatás. 
A kutatás során az önkénteseket erő kárt minimalizálni szükséges.

– Az orvosbiológiai kutatást egy független kutatásetikai bizottságnak kell
engedélyeznie azért, hogy a kutatók esetleges elfogultságát a kutatás
hasznát és kockázatait illetően csökkenteni lehessen.

 Orvosok Világszövetsége, Helsinki Deklaráció. http://www.wma.net/en/30publications/10po-
licies/b3/.
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A 20 századi kutatásetika egyik leghírhedtebb esete az USA-beli Tuskegee-
ben elvégzett obszervációs kutatás volt, melynek során közel 400 fekete bőrű, 
szifi liszben szenvedő páciens esetében kívánták dokumentálni a szifi lisz termé-
szetes lefolyását úgy, hogy időközben a betegség kezelésére alkalmas penicillin 
elérhető volt, de a kutatásban részt vevőket a kutatás érdekeire hivatkozva nem 
kezelték. A pácienseket nem tájékoztatták arról, hogy mi a pontos betegségük, 
s arról sem, hogy nem kapnak kezelést, noha az szinte biztosan meggyógyította 
volna őket. A betegek betegségük alatt sok esetben szexuális partnereiket is 
megfertőzték, mert azt sem közölték velük, hogy szexuális úton terjedő fertőző 
betegségben szenvednek. 

Mindezek mellett léteznek különleges kutatások, melyek célja, módszere 
egy adott esetben keresztény szempontból megkérdőjelezhető: példaként em-
líthetjük az emberi embriókon végzett kutatásokat, melyek az adott embriók 
elpusztításához vezetnek, vagy az abortusz technikájának tökéletesítését célzó 
kutatásokat. Ezen kutatások természetesen elfogadhatatlanok azok számára, 
akik az emberi élet és az emberi méltóság feltétlen tiszteletét a megterméke-
nyítéstől kezdve kötelező normának tartják. 

Ugyanígy kérdéses az is, hogy az egyébként egészséges, de abortált magza-
tokon végzett kutatás milyen megítélés alá esik. Noha a kutatási gyakorlatban 
fontos szerepet kap a függetlenségi elv, miszerint 
olyan magzatokon engedhető meg kutatás, melyeket 
a kutatástól függetlenül szándékoztak abortálni, 
azaz az abortuszt nem a kutatás céljából végezték 
el, az abortuszt elfogadhatatlannak tartók számá-
ra elfogadhatatlan ez a fajta kutatás is, és érthető 
okokból nem kívánnak olyan orvosi beavatkozásban részesülni, melyet ilyen, 
számukra elfogadhatatlan módszerrel végeztek, legyen az akár mesterséges 
megtermékenyítéssel kapcsolatos eljárás, akár valamilyen gyógyszer. 

A kutatásetika gyakorlata kapcsán napjaink egyik legnagyobb kihívása az 
anyagi érdekkonfl iktus kérdése. Az orvosbiológiai kutatások jelentős részét 
nyereségérdekelt gazdasági társaságok fi nanszírozzák, akiknek elsődleges ér-
dekük nem a tudományos megismerés, hanem a tulajdonosok nyereségének 
maximalizálása. Noha a kérdéskör önmagában nem vet fel specifi kus keresztény 
kérdéseket, e jelenség általános társadalmi hatása miatt érdemes az alapelveket 
ismerni. 

Kereskedelmi érdekekre hivatkozva a kutatás eredményeit sok esetben csak 
részlegesen publikálják, ezáltal például sem az adott gyógyszert alkalmazó 
orvos, sem páciense nincs azoknak a fontos információknak a birtokában, 
melyek a felelősségteljes döntéshez szükségesek lennének. Hírhedt példa erre 
a Vioxx esete,  amikor is már a molekula kutatásakor ismertté vált szív- és 
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érrendszeri mellékhatást a szert gyártó és a kutatást vezető gyógyszergyár 
elhallgatta, több tízezer ember egyébként elkerülhető halálát okozva ezzel. 

Hasonló nehézségeket tapasztalhatunk az antide-
presszánsoknak az öngyilkosság valószínűségét 
növelő mellékhatásának elhallgatása kapcsán,  
vagy az infl uenza elleni Tamifl u kapszula alkal-
mazásakor,  melyet különböző országok hatóságai 
az infl uenza megelőzésére és kezelésére ajánlottak 
anélkül, hogy a kutatás során szerzett összes in-
formáció birtokában lettek volna. Noha a Tamifl ut 
gyártó cég mind a mai napig nem tette az összes 
kutatás során szerzett adatot elérhetővé, a gyár-

tóktól hosszas küzdelem során kikért adatok alapján a szer hatástalan (illetve 
hatása nem jobb a placebóénál, azaz a hatóanyagot nem tartalmazó tablettánál). 

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– A holttestből való szervkivétel milyen feltételek teljesülése esetén te-

kinthető etikai szempontból elfogadhatónak?

– Milyen etikai kérdéseket célszerű megválaszolni egy technika kutatá-

sának elkezdésekor, s milyeneket a széles körű alkalmazása előtt?

– Milyen etikai nehézségei vannak az élő emberből történő szervkivétel-

nek?

– Tud-e példát mondani, amikor az embriókon vagy magzatokon való

kutatás keresztény szempontból is elfogadhatónak tekinthető?

– Szabad-e a keresztény értékrend alapján kísérleteket végezni embereken?

A fenti bioetikai kérdések tárgyalásakor láthattuk, hogy a kérdések kapcsán az 
általános keresztény értékek és normák fontos kapaszkodót nyújtanak dönté-
seink meghozatalakor, ugyanakkor látható az is, hogy számos kérdés tekinte-
tében nem létezik egységes keresztény álláspont. Központi állásfoglalások és 
tanítások hiányában a protestáns gondolkodó embernek magának is érdemes 
részletesen tájékozódnia ahhoz, hogy felfogásának megfelelő választ kaphasson 
dilemmáira. A sematikus fekete-fehér válaszok, moralizáló ítélkezések helyett 
a bioetikai kérdések alapos, sok szempontból történő megvilágítása segíthet 
bennünket abban, hogy empatikus, a másik ember érzékenységét tiszteletben 
tartó látást alakíthassunk ki. 

 M  2016.
 http://www.bmj.com/tamifl u.
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Orosz Gábor Viktor

Eutanázia és halandóság

„És mellette ültek a földön hét nap és hét éjjel;
de egyik sem szólt hozzá egy szót sem,
mert látták, hogy milyen nagy a fájdalma.”
(Jób 2,13)

Bevezetés

A protestáns teológiai gondolkodás az emberi életet érintő erkölcsi kérdéseket, 
így az eutanáziával kapcsolatos megállapításait is az ember kettős relációjának 
kifejtése segítségével tárgyalja. Ekkor fi gyelembe veszi emberi élethelyzetek 
és cselekedetek egyrészt Isten színe előtti (coram Deo) valóságát, másrészt az 
emberek előtti helyzetét (coram hominibus). Az, hogy az ember kapcsolatokban 
él, felelősséget is jelent azok iránt és azokkal szemben, akikkel közösségben van. 
A felelősség a válaszadás helyzete, amelyben a keresztény embernek egyrészt 
Istennek, másrészt embertársának kell feleletet adnia erkölcsi döntéseinek in-
dítékairól és következményeiről. Az ember „kapcsolatiságának” hangsúlyozása 
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különösen is releváns akkor, amikor az eutanázia, vagyis a gyógyíthatatlan 
betegségben szenvedő beteg élete megrövidítésének kérdéskörével a teológia 
összefüggésében foglalkozunk, hiszen a „halálba segítés” éppen a haldokló vagy 
a már elviselhetetlen szenvedéssel küzdő ember életének kioltására irányul, 
miközben az Istenbe vetett reménység túltekint a 
jelen világ határain; Isten és ember kapcsolata a 
halállal sem szakad meg.

A keresztény egyházak állásfoglalásaikban egyet-
értenek abban, hogy feladatuk a haldokló ember 
méltóságának a tisztelete és megóvása, és a haldok-
ló ember kísérése. Az egyén saját akaratából való 
megölését (aktív eutanázia)  – akkor is, ha halálos 
betegségben szenved – a kereszténység hagyomá-
nyai alapján elutasítja. Ugyanakkor hangsúlyozzák a testi és lelki fájdalom 
csillapításának, a beteg vigasztalásának szükségességét, valamint azt is, hogy 
Isten az ember életét élettörténetének minden fázisában akarja.  

Kétségtelen, hogy megegyező és hasonló kijelentéseket találunk nem csupán a 
különböző egyházi, hanem a mértékadó orvosi szervezetek dokumentumaiban  
is. Ennek ellenére újból és újból széles körű társadalmi vitára adnak okot azok 
a vélemények és álláspontok, amelyek ezen a téren megengedő irányba mutató 
változásokat kívánnak foganatosítani, elsősorban a jogalkotás során. Különösen 
is vitatott kérdés az „öngyilkosság elkövetéséhez nyújtott segítség”, másként az 
öngyilkosságban való részvétel büntethetőségének jogi és erkölcsi problémái. 
Egyre szélesebb körben válnak ismertté hazánkban is a nyugat-európai ún. 
„meghalást elősegítő szervezetek” (Sterbehilfeorganisazionen). 

Mára az interneten keresztül is kapható a „humánus halált” kínáló ún. „exit 
bag” (kilépő csomag). 2009-es magyarországi felmérés szerint az aktív eu-
tanáziát támogatók száma a 26-35 éves lakosság körében 35%-os, az összes 
megkérdezett 39%-a csak a passzív, míg 27% az aktív eutanáziával is egyetért. 
A felmérés szerint feltűnő, hogy a budapesti megkérdezettek 42% fogadja el az 
aktív eutanáziát is.  

Az aktív eutanázia során valakinek tevőleges, aktív közreműködése által 
következik be a halál. Vagy a kezelőorvos ad be halált okozó szert, vagy a beteg 
saját maga teszi ezt meg. A kettő együtt is megtörténhet. A passzív eutanázia 
során az életet meghosszabbító kezeléseket nem folytatják vagy el sem kezdik. 

  Az eutanázia a görög  ’jó’, ’szép’, és a  ’halál’ szavakból származik. Az eutanázia je-
lentése: a gyógyíthatatlan beteg halálának belegyezésével történő aktív vagy passzív elősegítése, 
illetve a haldokló ember kérésére a terápia mellőzése.
  Vö. Gott ist ein Freund des Lebens. 1989.
  Lásd: Statement on Physician-Assisted Suicide. World Medical Association. www.wma.net (2010. 
02. 08.).
  A Szinapszis Kft. 2009-ben 1000, véletlenszerűen kiválasztott 18 év feletti embert kérdezett 
meg az eutanáziával kapcsolatban. Ld. www.webbeteg.hu (2010. 02. 17.).
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Ekkor egy visszavonható döntésről van szó, ahol az orvos utat enged a betegség 
természetes lefolyásának, miközben csillapítja a beteg fájdalmait.

A társadalomban kimutatható eltérő álláspontok alapján különösen fontos 
és aktuális kérdés az orvosilag asszisztált öngyilkosság megítélése, és általában 
a közösség – család, gyülekezet, társadalom – kapcsolata a haldokló emberrel. 

Ezért a következőkben olyan bibliai és teológia-
történeti szempontokat veszünk sorra, amelyek a 
helyes véleményalkotás elősegítése szempontjából 
nélkülözhetetlenek. Különös tekintettel vagyunk 
azokra az érvekre, amelyek általános emberi ta-

pasztalatként fogalmazódnak meg. Ezek lehetnek: a betegség elviselhetetlen 
szenvedést okoz; az élet kilátástalanná, értelmetlenné vált; kevés van hátra, 
nincs értelme végigszenvedni; a beteg nem akarja tovább terhelni haldoklásával 
szeretteit. Ezért kitérünk a szenvedést és betegséget érintő teológiai és orvosi 
megfontolásokra, majd a teológiatörténetből emelünk ki olyan megközelítése-
ket, amelyek jelentékeny szerepet töltenek be a mai véleményalkotás során is. 
Végül az emberi méltóság fogalma felől alakítjuk ki álláspontunkat az orvosilag 
asszisztált öngyilkossággal kapcsolatban, fi gyelmet szentelve az utóbbi évek 
egyházi állásfoglalásaira. 

Az élet és a meghalás művészete

A teljesség a szabadság, az egészség, a jólét fogalmaival fejezhető ki, szemben a 
töredékessel, amit a betegség, korlátozottság, kiszolgáltatottság jellemez. Dietri-
ch von Engelhardt az ember fragmentális élethelyzetéből következő feladatként 
látja eme teljesség létrehozásának igényét.  Általános vélekedés szerint csak 
annak az embernek lehet teljes az élete, aki boldog, kiegyensúlyozott, testileg 
és lelkileg egészséges, társadalmi feladatait képes betölteni. Az ember töredékes 
létének tapasztalata korunkban egyre élesebben konfrontálódik „az egészség, a 
fi atalság és szépség uralkodó ideáljával”.  Jóllehet az antik világ még ismerte a 
betegség és egészség állapota mellett a neutralitás (ne-utrum, a kettőből egyik 
sem) állapotot, amit sajátosan „köztes állapotként” értelmezett. A ma már 
megszokott kettős megosztottság mellett felismerték, hogy az ember sohasem 
mentes a betegségtől, ezért nem lehet „teljesen” egészséges sem.  A középkorban 
a betegség és egészség fogalmai a transzcendencia felől új megvilágításba ke-
rültek. A szenvedés és a fájdalom, a betegség és a halál a bűneset büntetéseként 
jut jelentőséghez, egy olyan létállapotként, amely minden emberre egyaránt 
érvényes jellegzetesség, és egyben jele a teljesség hiányának.

 E  2010, 3. o.
 Uo.
 Lásd uo. 4–5. o.

…az emberi méltóság 

fogalma felől alakítjuk ki 

álláspontunkat…

Vall_ped.indb   70 2016. 11. 29.   12:35:41



Orosz Gábor Viktor | Eutanázia és halandóság

71 |

Ez a felfogás a gyógyítás lehetőségét túlvilági erőknek is tulajdonította, de 
a beteggel való szolidaritást és az orvostudomány eredményeit mindeközben 
komolyan vette, ebből adódóan a gyógyulás nem egyszerűen a beteg testrészek 
megjavulásából állt, hanem spirituális és lelki tartalmakat is hordozott. Ennek 
eredményeként fokozatosan jöttek létre a mai kórházak elődei, a hospice-ok és 
ispotályok. A kereszténységnek ez a szolidáris magatartása nemcsak a szűken 
vett orvosi ismeretek és az említett spirituális tar-
talmak segítségével valósultak meg, hanem jelen-
tős szerephez jutottak a műalkotások  is, amelyek 
szimbolikus kifejezőerejük által segítettek nemcsak 
leküzdeni, de értelmezni is a beteg állapotát vagy 
a fogyatékosságot, az ember töredékes létének jele-
it. Ez annak tudatosításában és spirituális szinten 
történő elfogadásában fejeződött ki, hogy „az élet 
művészetéhez (ars vivendi) hozzá kell tartoznia a meghalás művészetének is (ars 
moriendi).  Ez a keresztény életstílus jellemzőjeként meghatározó erővel bírt. 
Az ember földi életének alakítása és életvezetése arra irányult, hogy halálára 
felkészüljön és visszatérése a paradicsomba előkészített legyen. Az ars vivendi 
magába foglalta az ars moriendit,  az élet az örök életre irányult, ami tudatos 
előkészületekben fejeződött ki. 

A középkori mintával való szakítást Michell Foucault a klinika és hospice/ispo-
tály  közötti különbségtételen keresztül szemlélteti. A hospice-ban a beteg indi-
viduummal foglalkoznak, aki egy betegség hordozójaként találkozik orvosával, és 
olyan számára, mint egy kriptogram (szöveges rejtvény), akiben a megkeresendő 
betegség felfedezésre vár, amit a megfelelő terápiának kell követnie, amennyiben 
az rendelkezésre áll. Ezzel szemben a klinikákon csupán betegségeket kezelnek, 
miközben a beteggel szemben közömbösek, „maga a betegség van jelen, jólle-
het testben, ami a betegségé, és nem a beteg teste”.  A beteg csupán a betegség 
„akcidenseként” (járulékos jegyként) jelenik meg. A betegség episztemiológiai 
(ismeretelméleti) oldala a beteg testnek,  ami objektumként van jelen, megszű-
nik az emberi szubjektummal egységet alkotni – a „betegség naturalizálódik”.  

A technika modernkori és egyoldalú abszolutizálása az emberképet is techni-
kaivá tette. A betegség és az egészség megállapítása nem csupán diagnózist jelent, 

 Vö. uo. 8. o.
 Imhof, A. E.: Ars moriendi. Idézi E  2010, 9. o.
 B  1999, 14. o.
 Az ispotály (gör. xenodocheion, lat. hospitale pietatis, refrigerium pauperum): a keresztény 

ókortól kezdődően idegenek, zarándokok, betegek, szegények és rászorulók gondozására a vendég 
iránti szeretet címén fönntartott intézmény. Lásd: ispotály [szócikk]. In: Magyar katolikus lexikon. 
http://lexikon.katolikus.hu/I/ispot%C3%A1ly.html. (Megtekintve: 2016. július 14.)

 F  1963, 74. kk.
 Vö. S  2012, 263. o.
 H  1998.
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hanem egyúttal értékelést is.  Nemcsak a keresztény hagyomány, de az aryuvéda 
is a gyógyulás lehetőségét látja a betegségben: a töredékesség az egészre mutat. 
Ez a tapasztalat az Ószövetségben is kifejeződik: „Az ő sebei árán gyógyultunk 
meg.” (Ézs , ) Vagyis a betegség, a töredékesség felismerése és tapasztalata a 

gyógyulás bölcsője. Végső soron teljes gyógyulást 
egyedül Isten képes ajándékozni, az emberi lét akár 
teológiai, akár természettudományos értelemben 
mindvégig töredékes marad a jelen világ feltételei 
között. Ezzel kapcsolatban jegyzi meg Karl Jaspers: 
„Az orvos se nem technikus, se nem üdvözítő, mu-
landó emberi lény, egzisztencia az egzisztenciáért.”  

A terápiának nem csupán a testi funkciók egészségének visszaállítására kell 
irányulnia, hanem az értelemmel teli élet felmutatására is.  Röviden: „Minden 
ember többé-kevésbé beteg, mert nem a paradicsomban egzisztál.”

Szenvedés a Szentírásban

A Szentírás szenvedésre vonatkozó igéi alapján nem lehet rendszerezett tanítást 
adni, hiszen a Biblia alapvetően nem foglalkozik az összes orvosi jelenséggel, 
amellyel az akkori társadalom szembesült. Továbbá a betegségekről és a fogya-
tékosságról mindenfajta vallási magyarázat nélkül is szól, mint ami az emberi 
élet része.  A vonatkozó bibliai szövegekben előforduló szavak azt mutatják, 
hogy nem orvosilag értékelik a betegséget, hanem az előforduló szavakat egy 
rossz élethelyzet leírásaként használják.

Az orvosi terminusok mellőzésének ténye arra mutat, hogy a betegséggel 
kapcsolatban elsősorban nem orvosi természetű érdeklődés mutatkozik, ha-
nem egy negatív élethelyzet bemutatása történik. Amennyiben a Szentírás az 

 E  2012, 12. o.
 J  1932, 127. o.
 M  2010, 109. o.
 Uo. 110. o.
 1Móz 27,1; 1Móz 48,1; lásd M –S  1978, 30. o.
 Az Ószövetségben a betegség az élet árnyoldalához tartozik, amelyet a következő szavak 

is kifejeznek: hala ’gyengének lenni’ vagy mahala ’gyenge, gyengeség’, ami általánosságban az 
ember természetes életerejének a hiányra utal. Más helyeken a madweh és ra’ah szavakat hasz-
nálják, mindkettő eredeti jelentése ’rossz dolog’. Orvosi terminusok ritkán használatosak konkrét 
betegségekre vonatkoztatva: cara’at ’lepra, poklosság’ például egy olyan betegség, amelyet Isten 
gyakran büntetésül küld az emberekre (4Móz 12,9–11). Továbbá az is feltűnő a használt szavakkal 
kapcsolatban, hogy gyakran a csapás, ütés kifejezésből képezik. A csapás egy külső okot feltételez, 
valamint a héberben gyakori képes beszédben isten kezét feltételezi, amely lecsap vagy az em-
berre nehezül. Az Újszövetségben is negatív kifejezéseket találhatunk a betegségre. Így például 
a gyengeség; a szerencsétlenség; baja (rossza, gonosza) van; verés, korbács. A betegnek lenni, 
fájdalommal bírni görög szó csupán egy alkalommal fordul elő (Jak 5,15).
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emberi életet Istenhez fűződő viszonyában értelmezi, úgy az élethelyzetek is, 
amelyekben az ember szenved, vallási magyarázatot nyernek.

Így érthető, hogy néhány esetben a betegséget az Ószövetségben Isten bün-
tetéseként fogták fel, másrészt azonban nem vezették vissza a személyes bű-
nökre, mégis alkalmat adott arra, hogy Istent segítségül hívják. Ezekben és 
más helyzetekben is egyaránt érvényes annak belátása, hogy Isten a betegség 
felett is úr. A fogság utáni zsoltárokban büntetés és a segítségnyújtás motí-
vuma összekapcsolódik. A kérő a saját magának 
okozott szenvedés közben bocsánatért esedezik, 
a megbocsátás a gyógyulás előfeltétele lesz. Ez a 
minta folytatódik Jézus gyógyítási történeteinek 
egy részében is: Jézus bűnbocsánata gyógyuláshoz 
vezet. Az „igazak szenvedésével” kapcsolatban a személyes bűn és a szenvedés 
teljes elválásával szembesülünk. Utóbbi az Isten előtti élet részeként értelmez-
hető. „Ha a jót elfogadtuk Istentől, akkor a rosszat is el kell fogadnunk.” (Jób 
2,10) A jólét és a szerencsétlenség, az egészség és a betegség az ember számára 
adódik, de nem rendelkezhet felette. Ezek mind az élet valóságának és Isten 
megindokolhatatlan cselekvésének a részei.

Az Újszövetség dualisztikus világszemlélete ezzel szemben a szenvedés iste-
nellenes eredetét hangsúlyozza. Jézus ördögűzései láttatják Isten győzelmét az 
ördög beteggé tevő hatalma felett. Erre és más újszövetségi gyógyítási történe-
tekre is érvényes, hogy az ószövetségi próféták üdvígéretének fényében érthetők 
meg igazán, amelyek szerint a beteg és a fogyatékkal élő emberek egészségesek 
lesznek, amint Isten országa megjelenik közöttük (Ézs 35,5–6).

A „betegség Isten büntetése” elképzelés 
a népi kegyességre vezethető vissza, ami 
meghatározza az emberi kapcsolatokat. 
Max Weber szociológiai meglátása szerint 
ez a megállapítás a társadalmi együttélés 
alapját képezi. Éppen ezért válik érdekessé 
számunkra a bibliai hagyomány. Ennek 
kapcsán meg kell állapítanunk, hogy az 
általános keleti bölcsességirodalomban a 
gyengék védelmezése isteni jog, és a pa-
rancsolatnak a betartása az emberi része-
sedés Izraelnek Istennel kötött szövetsé-

gében. Az első parancsolat fi gyelmen kívül hagyása, az öntörvényűség, az Isten 
által alkotott szociális rend felrúgása társadalmi káoszba és a lelki szenvedés 
„helyére”, a babiloni fogságba taszította a népet.

A másik lényeges bibliai meglátás ebben a kontextusban a szenvedésre adott 

 Vö. K  2001, 13–34. o.
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refl exiók, azok, amelyek függetlenek a bűn-büntetés összefüggéseitől. Lényeges 
ismertetőjegye Isten kiállása a védelemre szoruló mellett, valamint az emberi 
élet teocentrikussága, amely minden életmegnyilvánulásra érvényes, így a be-
tegségre, szenvedésre, a fogyatékkal való életre is. A bibliai szenvedésmagyarázat 

jellegzetességei összevetve a korabeli elképzelések-
kel, a szenvedésnek az Isten–ember kapcsolatba 
való erőteljes integrációjának kísérletére mutat. 
A gyenge segítségre szorultságának észrevétele és 
a rászoruló megsegítése isteni rendelkezés.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a keresztény 
hagyomány alapján a „jó halál” azt jelenti, hogy a 
haldokló nincsen magára hagyva szenvedésében, 

hanem imádkozó és gondoskodó közösség veszi körül. Ezért a halál nem magá-
nügy, hanem emberi fájdalommal és a Megváltóba vetett reménnyel teli része 
az emberi életnek. Dietrich Bonhoeff errel szólva: 

„Az elhagyatottságban a látogató és a meglátogatott
egyaránt a testileg jelenlévő Krisztusra ismer a másikban;
úgy találkoznak, s úgy fogadják egymást,
miként az úrral találkozik az ember: 
isteni félelemmel, alázattal és örömmel.”

A következőkben néhány teológiatörténeti szempontot emelünk ki, amelyek a 
szenvedés és a meghalás korhoz kötött és egy bizonyos teológiai irányzathoz 
kapcsolódó felfogását nyújtják.

Teológiatörténeti szempontok

Augustinus ( – ) egyike volt kora legjelentősebb egyházi tanítóinak. Ta-
nítása a Római Birodalom bukása után átmenetet képezett az ókor és a közép-
kor között. Augustinus fi lozófi ai kiindulópontja az újplatonizmus, amely kora 
gondolkodását is messzemenően meghatározta. Teológiáját tulajdonképpen az 
újplatonizmus és a kereszténység szintéziseként foghatjuk fel. Figyelemre méltó, 
hogy gondolkodásában a minden egyes keresztény feladataként meghatározott 
felebaráti szeretetet az egyház tanítása és felügyelete alá rendelte. A gyengék-
hez és elesettekhez történő odafordulás a Krisztus által megnyitott megváltás 
útján való elköteleződésből fakad, amelynek kezdete az ember kapcsolódása 
Krisztus emberi természetéhez; ez az imitatio Jesu. Mint keresztény életszabály 
az imitatio a hívőt magasabb célok felé vezeti: a lélek felemeléséhez, Istenhez 

 Uo. 53–113. o
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az örökkévalóságba.  A gyengékről való gondoskodás az örök üdvösség előfel-
tételeihez tartozik, vagyis az elveszített Istenhez tartozás visszanyeréséhez.

Az antik barátság- és szeretetideállal vitatkozva jut el a későbbiekben is 
meghatározó keresztény szeretet teoretikus felfogásához, amelyet caritas ordi-
natának nevez. Eszerint az igazi szeretet nem a saját spontaneitás, és nemcsak a 
legközelebb állóhoz fordul oda, hanem a szeretet erénye sokkal inkább abban áll, 
hogy valakit egy bizonyos rend alapján helyesen szeretünk. A caritas ordinata 
a mérték szerinti és mértékkel ajándékozó szeretet. 
Valami azért nevezhető jónak, mert megfelel a rend-
nek. A helyesen rendelt szeretet kritériuma ezért az 
értékelés és a válogatás.  

Isten örök rendjének megfelelően Augustinus a 
fi zikai bajt az erkölcsi rend megsértésének jogos 
büntetéseként értelmezi, és az erény próbaköveként fogja fel. Arról, hogy az 
öröklött bűn a szenvedés és a betegség okozója, a betegség és a bűn kapcsolatán 
keresztül vélekedik. Augustinus gondolatainak összefüggései megmutatják, 
hogy a patrisztikus kor eltérést mutat a közvetlen, a hitből fakadó szeretetcse-
lekedetektől, amelyek az egyes keresztényeket legitimizálnák.

Luther Márton (1483–1546) nem csupán mint az egyház reformátora játszott 
fontos szerepet az egyháztörténetben, hanem munkái mind a mai napig jelen-
tősen befolyásolják a teológiai gondolkodást. Szemléletének középpontjában a 
hit általi megigazítás áll (sola fi de). Ezért a bűn leküzdése nem az ember tulaj-
donságainak megváltoztatását, hanem az emberen való uralom megváltozását 
jelenti. Az ember Krisztus megváltó műve és a hit által kiszakíttatik a halál és a 
bűn fogságából, és újból Isten fennhatósága alá kerül, ami életet és üdvösséget 
jelent. Mindez nem az ember érdemei vagy igyekezete által valósul meg, hanem 
kizárólag a könyörülő Isten kegyelméből. A haldoklónak nem szabad magára 
maradnia, amit a reformátor a következőképpen hangsúlyoz:

„Egyetlen keresztény se kételkedjék végóráján abban, hogy nincs egyedül 
halálában, sőt bizonyos legyen afelől, hogy a szentség jelzése szerint 
nagyon sok szem tekint rá. Először is magának Istennek és Krisztusának 
szeme, mivel hisz az igéjében és ragaszkodik a szentséghez. Emellett a 
kedves angyalok, a szentek és az összes keresztények szeme: mivel két-
ségtelen, és az oltári szentség is erre mutat, hogy ezek mindnyájan mint 
egy test sietnek tagjukhoz, segítenek neki, hogy legyőzze a halált, a bűnt 
és a poklot; és mindezt vele együtt hordozzák.

Mindebben a szeretet műve és a szentek közössége komolyan és erő-
teljesen valósul meg. A keresztény ember képzelje el mindezt maga előtt 
és ne kételkedjék, hanem merítsen bátran erőt a halálra. Aki ugyanis 

 Augustinus: Sermo 81, 6.
 Uo.
 Augustinus: Sermo XXX IV, I, 2 (De doctrina christiana I,XVII,28.)
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ebben kételkedne, az nem hisz Krisztus testének tiszteletreméltó szent-
ségében, mely jelzi, ígéri és elkötelezi számunkra az összes szentek kö-
zösségét, segítségét, szeretetét, vigasztalását és mellénk állását minden 
ínségünkben.”

A szociális cselekvés szerkezetét és alapját a hitnek és az annak megfelelő 
cselekedetek egységeként értelmezi, vagyis a Krisztussal és az embertárssal való 
közösségben: „Mindebből a végső következtetés, hogy a keresztyén ember nem 
él önmagában, hanem Krisztusban és felebarátjában; Krisztusban a hit, feleba-
rátjában a szeretet által.”  Mindez az emberi élet konkrét relációkban történő 
megvalósulására mutat, az ember Istenhez fűződő kapcsolata embertársaihoz 
fűződő viszonyában egészen megtapasztalhatóvá lesz. Luther teológiájának új-
szerűsége a Krisztus keresztjén való tájékozódásból következik, és a keresztény 
életben bontakozik ki, ami hitben, a felebarát szeretetében, szolgálatban és a 
szenvedés sorsközösségében teljesül be. A keresztség és az úrvacsora mindig 
aktualizálja a Krisztus-hívők testvéri közösségét, valamint a segítségre szoruló 
ember méltóságát. E tanítás ekkleziológiai kifejeződése abban a szemléletben 
jelentkezik, hogy Isten szavával az ő népét a szenvedő Krisztus követésére in-
dítja. A keresztény közösség ezen a módon válik hitközösséggé és testvériség-
gé, valamint ezen a módon tárul fel az együtt szenvedők közösségének képe. 
Lényeges, hogy Luther saját életét az „utolsó napok közvetlen közelségének 
bizonyosságában élte”.  Ennek megfelelően Luther Krisztus birodalmának és 
az ártó hatalmaknak a küzdelmét jelen idejű történésként élte meg.

Érdemes kiemelni a teológiatörténetből Friedrich Schleiermacher ( –
) munkásságát is, aki berlini teológusprofesszor és udvari prédikátor volt. 

Tevékenysége új fordulatot hozott a teológiában, hi-
szen elfordult a felvilágosodástól, és a vallás helyét 
az érzületben határozta meg, ami a „végtelen érzése 
és ízlelése”. Ennek megfelelően a teológus munkája 
a kegyes élet és a tudományos dogmatikai állítások 
összefüggéseinek értelmezése, feltárása. Az egyház 
alapját a kegyesség adja, ami nem ismeret és nem is 
tudás, hanem az érzület meghatározottsága, avagy 

közvetlen öntudat.  Mindebből úgy tűnik, hogy nála a hangsúly az egyénre, 
az individuumra kerül, aminek félreértéseken alapuló következménye a kö-
zösségtudat elhalványulása. Az életvégi döntések szempontjából viszont nagy 

  „In wilchem gezeygt, zugesagt, vorpfl icht wirt gemeynschaff t […] aller heyligenn” ([18]: 
WA 2:695.27–28). Idézi V  1993, 63. o.
  Luther Márton: A keresztény ember szabadságáról. (1520). In: Luther Márton művei (LM) II, 30.
  A  1967, 294. o.
  O  1982, 223. o.
  S  1960, 14. o.
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jelentőséggel bír nem csupán az egyéni érzület és autonómia kérdése, de az 
egyén közösséggel ápolt vagy éppen megszakadni látszó kapcsolatisága.

Karl Barth ( – ) közvetlenül az első világháború után jelenteti meg a 
Római levél kommentárját, amely az elkövetkező évtizedek szinte összes teoló-
gusára jelentős hatást gyakorolt. Lényeges, hogy Barth számára a betegség nem 
közvetlenül a bűn következménye és az ördöghöz tartozó területe az életnek. 
Így szakít a teológiai gondolkodást hosszú évszázadokon át meghatározó el-
gondolással.  Csupán a munkával kapcsolatban szól a szenvedésről – mint ami 
büntetés jelleggel bír. Az ember Isten képmása, ami egy valódi magatartás, egy 
igazi habitus és egzisztenciánk legmélyebb és legalapvetőbb rétege.  A bűn és 
a baj valósága ezért nem az Isten által teremtett emberi természetben gyökere-
zik. Barth az emberi cselekvésből következően fogja fel és kizárólag az ember 
felelősségvállalásának terében helyezi el, ami azt jelenti, hogy az ördög nem 
gyakorol közvetlen hatást az emberi akaratra vagy intellektusra.

Tárgyunk szempontjából talán legfi gyelemreméltóbbak Barthnak az ember 
megölésének „határlehetőségeiről” (Grenzmöglichkeiten) szóló fejtegetései. Ide 
tartozik a halálbüntetés kérdése, a háború és egyéb szükséghelyzetek, amelyeket 
nem utasít el alapvetően, de végrehajtásuk lehetőségét nagyon szűk határok 
közé helyezi. Ezekhez kapcsolódóan beszél a terhességmegszakításról és az 
eutanáziáról is. Ezekkel kapcsolatban azonban – a korábbiaktól eltérően – Barth 
olyan kérdésekkel konfrontálódik, amelyek megválaszolása lehetetlennek tűnik, 
és az eredmény is tulajdonképpen a válaszadás lehetetlensége.  Ekkor azonban 
a kérdésfeltevéseknek nincs létjogosultsága. Egyértelmű viszont, hogy a II. vi-
lágháború után írt dogmatikájában határozott nemet mond arra, hogy bizonyos 
betegségekben szenvedő emberek életét életre nem méltónak minősítse bárki 
is.  A modern eutanáziavitával kapcsolatban is hasonlóképpen foglalt állást: 
„Istené és egyedül Isten dolga, hogy az emberi életnek véget vessen.”

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Mi az eutanázia?

– Van-e valós különbség az aktív és passzív eutanázia között?

– Lehet-e a szenvedésnek értelme?

 Vö. B  1924–1925, 338. o.
 Uo. 406.
 Uo. 341.
 Uo. 269.
 B  1951. 485. o.
 Uo.
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Öngyilkossághoz nyújtott orvosi segítség

Az „öngyilkossághoz nyújtott orvosi segítség” és az „orvosilag asszisztált öngyil-
kosság” kifejezéseket egymás szinonimáiként használjuk. A két kifejezés alatt 
azt értjük, hogy az orvos közreműködik a beteg öngyilkosságánál. Ez a közre-
működés jelentheti a halált okozó szer beszerzését vagy olyan előkészületek 
elvégzését, amelyek elősegítik a beteg öngyilkosságát, továbbá az öngyilkosság 
orvosi felügyeletét is. Minden esetben döntő, hogy az utolsó lépést az öngyil-
kosságot elkövető ember teszi meg.  Ez tesz különbséget „az öngyilkossághoz 
nyújtott segítség” és az „aktív halálba segítés (aktív eutanázia)” között, ez utóbbi 
szigorú feltételekkel ugyan, de például Belgiumban és Hollandiában megenge-
dett, azonban Németországban és Magyarországon tilos.

A beteg „meghalásának engedése” (passzív halálba segítés, passzív eutanázia) 
a betegség lefolyásának megfelelő és a beteg kifejezett vagy vélhető akarata 
alapján megvalósuló lemondás a további terápiáról, vagy a terápia korlátozása. 
Ekkor annak a gyógykezelésnek a visszautasítása valósul meg, ami a haldoklás 
folyamatának meghosszabbításán kívül más eredményre nem tud vezetni. Ilyen 
esetekben csak a beteg méltóságát megillető lelki és társadalmi támogatást, 
valamint a kényelmét biztosító gyógykezelést kell folytatni. Ebben az esetben 
fontos hangsúlyoznunk, hogy a beteg halálát a betegség okozza és nem a kezelés 
megszüntetése.

Emellett létezik az úgynevezett „indirekt halálba segítés” is, ami akkor valósul 
meg, ha az orvos által alkalmazott fájdalomcsillapító szer egy halálos betegnél 
előre nem látható mellékhatásként a meghalás folyamatát felgyorsítja. 

A beteg autonómiája (önrendelkezési joga) és az orvosi erkölcs

Az öngyilkossághoz nyújtott orvosi segítség mindmáig összeegyeztethetetlen-
nek bizonyul az orvosi ethosszal, hiszen az orvos feladata a beteg gyógyítása 

és az élet védelme. Azonban a hagyományos orvosi 
erkölcs mellett az utóbbi évtizedekben megjelent 
a beteg „önrendelkezési jogának az elve” is. Ez azt 
jelenti, hogy konkrét esetekben a beteg önrendelke-
zési joga és az orvosi ellátás konfl iktusba kerülhet 
egymással. 

Szemben az orvosi hivatás egyoldalú paternalista felfogásával, a beteg ön-
rendelkezési jogát részben erősíteni kell. Az orvos gondoskodása és felelősség-

 Vö. B  2008.
 Az Európa Tanács 1418-as ajánlásának középpontjában az a kérdés áll, hogy meddig terjed a 

haldokló ember önrendelkezési joga, érvényes-e az élet utolsó fázisában, valamint meddig terjed 
az életre való jog. Tény, hogy az Európa Tanács egyértelműen összeférhetetlennek tartja az aktív 
eutanáziát az Emberi jogok európai egyezményével. 
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vállalása az általa alkalmazott orvosi eszközökért természetesen megőrzendő. 
Az autonómia érve semmiképpen sem jelentheti azonban azt, hogy a beteg 
vagy a hozzátartozó orvosi erkölcsbe ütköző kívánságaival foglalkozzon. Az 
öngyilkossághoz nyújtott orvosi segítség szembenáll az orvosi hivatással, ami az 
élet megtartása, az egészség visszaállítása, a fájdalom csillapítása és a haldokló 
kísérése. Ezért az öngyilkossághoz nyújtott orvosi segítség valójában közre-
működés lenne egy ember életének tudatos és tervezett idő előtti kioltásában.

Harry M. Kuitert szembehelyezkedik azzal a keresztény fenntartással, amely 
az ember saját életéről és haláláról való önrendelkezési jogát kétségbe vonja. 
Kuitert ellenérve, hogy Istennek a cselekvéshez földi „eszközökre”, cselekvő 
emberekre van szüksége, és nekik a rájuk ruházott felelősséget nem lehet Is-
tenre hárítaniuk.  A rendelkezésre álló orvosi eszközök tükrében nyilvánvaló, 
hogy az élet vége iránti felelősség az ember kezébe került. Az orvosi eszközök 
között senki sem menekülhet a „természetes” halál fi kciójához, amelyben Istené 
a döntés és a felelősség is. Mivel a felelősség az emberre hárul, Kuitert szerint a 
probléma a következő kérdésben rögzíthető: vagy én rendelkezem magamról, 
vagy mások teszik meg ezt helyettem azzal a lehetséges következménnyel, hogy 
az orvosi technika fogságába kerülök.

Johannes Fischer a következőkben látja Kuitert érvelésének gyengéjét: más-
kor sem tartjuk magunkat konzekvensen ahhoz az alaptételhez, hogy minden 
esetben Isten dönt az emberi életről. Hiszen többször adódnak olyan kivételek, 
amikor etikailag megengedett egy ember megölése. Kuitert a terrorista példáját 
említi, aki egy repülőgép utasait azzal fenyegeti, hogy a gépet felrobbantja, és 
ebben csak úgy lehet megakadályozni, ha valaki lelövi. E cselekvés helyességére 
támaszkodva így érvel: „Ha jó okokat tudunk felsorakoztatni egy másik ember 
megölésére, akkor per defi nitionem miért válik hirtelen bűnné önmagunk ha-
lálának kérése? Nem azt hangoztatom, hogy az ilyen kérések mindig helyesek 
és ezeket mindig követni kell, csak azt, hogy valakinek lehetnek alapos indokai 
arra, hogy ilyet kérjen.”

Kuitert érvelésével szemben Johannes Fischer megállapítja,  hogy az alapos 
indok a terrorista esetében a konfl iktushelyzetből adódott, amelyben a ter-
rorista lelövése mellettiek nyomósabbak voltak, mint a gép felrobbantása. Ez 
azonban szerinte nem vonatkoztatható arra a kérdésre, hogy valaki kérheti-e 
saját halálát alapos indokkal. Bár Fischer is elismeri, hogy Kuitert érvei sokak 
számára meggyőzőek. 

 Uo. 86. kk.
 K  1991, 93. kk.
 Uo. 87.o.
 Lásd F  1998, 68. kk.
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Érvek és konfliktusok

Szembe kell helyezkednünk az olyan vélekedéssel, amely az intenzív orvosi 
ellátást tenné felelőssé a saját kérésre történő gyilkolás igényének megjelenésé-
ért. Az orvosi fejlődés alkalmat ad, de nem közvetlen oka az eutanáziáról foly-
tatott mai párbeszédnek. Ezzel szemben 
érdemes fi gyelembe venni, hogy amikor a 
hatékony terápiák és a fájdalomcsillapítás 
eszközei még nem álltak rendelkezésre 
olyan fokon, mint napjainkban, sokkal 
inkább fennállt az a lehetőség, hogy az 
elviselhetetlen szenvedést a kívánságra 
történő ölés indikátorának tekintsék, vagy 
elfogadhatónak tartsák. Az a kérdés vi-
szont, hogy a szenvedésnek melyik for-
mája és mértéke tekinthető „értelmesnek” nem az orvostudomány fejlődésének 
problémája, hanem az ember vallási és világnézeti beállítódásáé, valamint a 
személyes életkörülményeké.

Az a néhány érv, amely a „szabad eutanáziára” vonatkozó kívánalmat előtérbe 
helyezte, tulajdonképpen már az antik korra visszamenőleg is ismert volt. A nap-

jainkban megjelenő szemlélet tehát nem az orvosi 
lehetőségek technikai kibővülésének következmé-
nyei, hanem a keresztény antropológiával össze 
nem egyeztethető emberképé. Így az emberkép, 
ami az emberi élet céljára és értelmére is válasz, 
az orvosetikai párbeszéd elsődleges szempontjai 
között szerepel. Ezért az orvosilag asszisztált ön-

gyilkosság (aktív eutanázia) elsősorban világnézeti kérdés, jelentős társadalmi 
következményekkel.

Lehet-e emberhez méltó módon meghalni?

A halál gondolatának modern kori tudatos kirekesztése a nyugati civilizációban a 
halálosan beteg ember és a haldokló kísérésének hiányához vezetett. Gondoljunk 
csupán arra a tényre, hogy az emberek több mint hetven százaléka kórházakban 
és szeretetotthonokban hal meg. A meghalás folyamata sok esetben – részben a 
modern technikai lehetőségek révén – hosszabb időre nyúlik. A hagyományos 
családmodellek felbomlásával több esetben az a gondoskodó közösség is meg-
szűnt, amely körbevehetné a földi világból távozó embert. Ezért a haldoklással 
járó fájdalom mellett az egyedül maradástól való rettegés is félelemmel tölti el 
az élete végéhez közeledő embert.

…az emberkép, ami az em-

beri élet céljára és értelmé-

re is válasz, az orvosetikai 
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Ám nem csupán a haldokló, hanem a hozzátartozóik is magányosan érezhetik 
magukat miközben eltávozó hozzátartozójuk gondozásával járó feladatokkal, az 
elengedés egzisztenciális feszültségeivel kell küzdeniük. Ebből születik a „másik 
terhére lenni”, vagy az orvosnak és az ápolóknak való „kiszolgáltatottság” érzete, 
a méltóság elvesztésének fájó látszata. Másrészt felmerül a „szükségtelenül” 
meghosszabbított élet kérdése is, de kétségeket ébreszthet a megfelelő, egyénre 
szabott orvosi ellátás hiányától való félelem is.

Fischer szerint a halál bekövetkeztére való várakozás motívuma kapcsán 
nem irracionális, hanem preracionális intuícióról lehet beszélni. Hiszen „kul-
túránkban az az elterjedt felfogás, hogy az embertől való elválás, ami a halállal 
következik be, elszenvedett végzet és nem idegen tett”.  Ekkor azonban a halál 
várásának helyzete jelentékeny szerephez jut. Hiszen az orvosi cselevés már nem 
csupán a gyógyítás és a szenvedés csillapítására irányul, hanem a társadalom 
élethez és halálhoz való kapcsolatát is alakítja, a meghalás fázisának befolyá-
solásával ugyanis rituális funkciót  is magára vesz. Szemben az eddigi morális 
és jogi értelmezéssel ugyanakkor az is kifejeződik, hogy a morális gondolkodást 
megelőző ténnyel van dolgunk.  Az ember halandó 
és halandósága nem idegen tett következménye, 
hanem az ember végzete.

Az eddigieket összefoglalva megállapítható: az 
aktív és a passzív halálba segítés megvitatása során 
lényeges a halálra várakozás rítusának meglátása, 
ami a mai orvosi feltételek között is fenntarthatónak bizonyul. Bár a halál és a 
születés nem olyan „természetesen” következnek be, mint a megelőző korok-
ban, a meghalás helyzetében nyújtott orvosi beavatkozás alakítható úgy, hogy 
biztosítsa a várakozás idejét. Ám a kérdés mégis csak az, hogy ezt miért kell 
megtennie?

A személyi lét dualizmusa

Az ember személyi léte az, ami életét különösen is védendővé teszi. Egy ember 
személyi léte azonban olyan szemléletet feltételez, amelyből mi saját magunkat 
is felfogjuk önmagunkként, amelynek segítségével saját magunkhoz is kapcso-
lódunk. Egy embert így akkor ismerünk el személynek, ha benne felismerjük az 
említett perspektívát. Ekkor azonban a személy fogalma egy relációt jelöl. Vala-
kinek a személyi léte nem belső tulajdonságaitól függ, hanem attól, hogy valaki 
más (reálisan vagy potenciálisan) személyként áll vele kapcsolatban. Perszona-

 Uo. 72.o.
 Ekkor a rítus olyan történésnek értendő, amely ismeret nyújt a halál közeledtéről, ami a másik 

embertől elválaszt.
 F  1998, 73. o.
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litása kívülről kapcsolódik hozzá,  két ember szemköztiségében valósul meg és 
alakul ki, ami kifejezi: egy személyt nem lehet csupán a szubjektum–objektum 
ellentétében megérteni.  Ezért a személy fogalma egyben feltételezi a relációt. 

Egy másik lényeges fogalom az aktualitás: a perszonális vonatkozások nem 
nyugodt korrelációkban, hanem mozgalmas kapcsolatokban valósulnak meg. 
Ebből következik, hogy a személyes kapcsolat nem statikus, hanem „megtörté-
nő”; a reláció eseményében válik megtörténtté. Az ember ezért nem „statikus”, 
hanem dinamikus értelemben személy – nem az, hanem mindig azzá válik 
a másokkal való kapcsolatában.  Perszonalitása magában foglalja a relációt 
Istenhez. Ezért is állítható, hogy az ember legfőbb vonatkozásának az ő per-
szonalitása tekinthető.  

Az ember akkor tudja megőrizni emberi identitását, ha relációiban ma-
rad, ha személyként van jelen. Ebből is világossá válik az a humánus felfogás, 

amely állítja, hogy a halál – mint elszakadás egy 
másik embertől – csupán végzet lehet, de nem egy 
idegen tett. A halálra való közös várakozásban az 
valósul meg, amivel az egyik ember a másiknak 
személyes vonatkozásában tartozik, és ezzel együtt 
saját embersége (Menschlichkeit) is kifejeződik. Ez 

a szemlélet érvényesül a passzív halálba segítés során is, amikor a személyes 
vonatkozás védettségében megkönnyíthető a meghalás folyamata.

A reláció és a személy fogalmának hangsúlyozásával azonban napvilágra 
kerül a tulajdonképpeni dualista szemlélet problematikája, ami az eutanáziá-
ról folytatott párbeszéd jellegzetes vonása. Sajátossága, hogy különválasztja a 
személyt fi zikai valóságától. Ez a szétválasztás teret enged a halál puszta fi zikai 
értelemben vett felfogásának, és eltekint a meghalás folyamatának személyes 
és szociális vetületeitől. Másként: az orvos nem a beteg személyiségét oltaná ki, 
hanem az elviselhetetlenné vált fi zikai életét.  Az aktív halálba segítés mellett 
érvelők számára az orvos hivatásánál fogva a beteg testi állapotáért felelős. 
Ennek alapján azonban közreműködése támogathatná az „elszemélytelenítés” 
(Entpersonalisierung) folyamatát is, ami az aktív halálba segítéshez szükséges-
nek tűnik. Képzeljük csak el azt a paradox helyzetet, hogy a meghalni akaró 
embert saját hozzátartozóinak kellene megölni, vagy megfordítva, ha a meghalni 
kívánónak kellene saját gyermekéhez vagy anyjához fordulnia segítségért. Így 
azonban az érintettek arra gondolhatnak, hogy valaki hivatásánál fogva felelős 
a testi fájdalom csillapításáért, és a meghalni akaró embert szenvedésétől menti 
meg. Ugyancsak Johannes Fischer hívja fel ezzel kapcsolatban arra a fi gyelmet, 

 Uo. 79. o.
 Uo. 65. o.
 Lásd O  2009, 103–116. o.
 P  1985, 167. o.
 F  1998, 82. o.
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hogy itt is az esemény ritualizálódásáról van szó, hiszen az érintetteket ahhoz 
az elképzeléshez segíti, hogy „a halál nem a meghalni akaró ember személyét 
érinti, hanem csupán testi életének vet véget, és ennek következtében nekik 
nem a személyes vonatkozások szintjén kell felelőssé válni”.

Természetesen ezen a ponton nyilvánvaló, hogy rítus helyett beszélhetünk a 
haláltól való elidegenedésről, a halál folyamatának intézményesüléséről is, bár 
a személyek közötti kapcsolat és reláció így sem oldódik fel. Mint láttuk, a sze-
mély egy összetéveszthetetlen individuum, aki más személyek közösségén belül 
individualizálódik. Olyan testi-lelki tulajdonságokkal és ismertetőjegyekkel 
rendelkezik, melyek a többiektől megkülönböztetik, de olyanokkal is, amelyek 
megegyeznek másokéval. Bár a test és a lélek egy személy „megjelenésének 
médiumai”, azonban a személy nem azonos csupán testi-lelki természetével. 
Több annál: ő maga nem ez a természet, hanem személyként birtokolja azt.  Az 
ember interperszonális kapcsolata a halállal szűnik meg, ez azonban kizárja az 
aktív halálba segítésnek azt az érvét, hogy a halál az ember testi egzisztenciá-
jának vet csak véget, hiszen megszünteti a személyek közötti kapcsolatokat is. 
Az önrendelkezési jogra történő hivatkozás részben enyhíti az aktív eutanázia 
radikális elutasítását, mivel az egyik személy saját és tudatos döntéséről van 
szó. „Ám mivel az akarat és az érdekek szintjénél mélyebb síkokat is érint az 
aktív eutanázia problémája, a konfl iktust nem lehet arra a kérdésre redukálni, 
hogy annak az embernek a kérését, aki ilyen jótettet (aktív halálba segítés) kér, 
miért ne lehetne támogatni?”

A személyfogalom dinamikus értelmezésének 

eltérő megközelítései

A fentiekben az ember személyi létét dinamikusan értelmeztük, vagyis az 
ember mindig a másikkal való kapcsolatában válik személlyé. Ha a halál be-
álltára való várakozás oka a személyek közötti kap-
csolat védelmének, akkor az ember kapcsolatisá-
gán alapuló érv elveszti jelentőségét, amennyiben 
a haldokló teljesen elszakad szociális (családi és 
baráti) környezetétől. A statisztikák ezt az érvelést 
alátámaszthatják, hiszen az emberek jórészt kórhá-
zakban, magányosan halnak meg. A gondolatmenet 
folytatható lehetne az aktív halálba segítés irányába is, ha azt valaki személyes 
vonatkozásainak megszűntére és halálos, súlyos szenvedésekkel járó betegsé-
gére hivatkozva kérné. És ebben az esetben talán csupán a „csúszós lejtő” érv 

 Uo. 82–83. o.
 Vö. F  1999, 50. o.
 F  1998, 83. o.
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maradna, ami az aktív halálba segítés széles körű elterjedésének erkölcsi és 
társadalmi veszélyeire fi gyelmeztetne.

Ám gondolatmenetünk elején éppen az került előtérbe, hogy a keresztény 
ember e világi helyzete kettős relációban valósul meg, és felelősségvállalása is 
emberekkel és Istennel szemben aktualizálódik. Másrészt az ember a bibliai 
hagyománynak megfelelően azáltal válik személlyé, hogy Isten nevén szólítja és 
„Te”-nek nevezi. Isten minden embert megelőző kegyelme és ígérete biztosítja, 
hogy az ember méltósága és személyi léte nem függ az egyes ember empiri-
kusan felfogható tulajdonságaitól, de testi léte kifejezi feltétlen elfogadásának 
követelményét. Ezért a bibliai antropológia annak belátására vezet, hogy egy 
individuum személyi léte a halál pillanatában is fennáll, hiszen Istennel való 
kapcsolata ekkor sem szűnik meg, sőt halála után is megmarad. Helmut Thie-
licke e relációkkal kapcsolatban írja: „A tékozló fi ú istenképűsége nem a fi ú 
tulajdonságain nyugszik, azon, hogy fi ú marad, hanem az Atyáén, aki Atya 
marad számára.”

Mindezek alapján a keresztény teológia a „humánus halálról” folytatott társa-
dalmi vita során határozottan léphet fel olyan irányzatokkal szemben, amelyek 
a meghalást csupán fi zikai aspektusokra kívánják redukálni.

Az emberi élet beteljesedése felől nyer értelmet

A fentiekben azt a megállapítást tettük, hogy az orvosilag asszisztált öngyil-
kosság kérdése elsősorban világnézeti kérdés, ami azon belül is az élet értelme 
és célja felől közelíthető meg. 

Ha az ember méltóságát a „végső dol-
gok felől”, az emberi élet beteljesedésének 
irányából vizsgáljuk, akkor eszkatologikus 
dimenziója jelenik meg. Wol  art Pan-
nenberg így fogalmaz: az istenképűség az 
ember meghatározottsága az Istennel való 
közösségre, és ez a meghatározottság az 
ember méltóságát is jelenti egyben.  Eb-
ből fakadóan válik érthetővé Pannenberg 
megállapítása: „Ha nem lenne Isten, akkor 
emberi méltóság sem lenne.”  

Amennyiben az emberi méltóságot az üdvtörténet perspektívájában vizs-
gáljuk, akkor a korábbiak mellett, más dimenziói is megjelennek a fogalomnak 
abból következően, hogy „az ember történelmi lényként nem csak a célja, hanem 
a mozgása is a célhoz vezető történelemnek. Az ember azonban a jövővel való 

 T  1972, 294. o. 
 P  1991, 72. o.
 Uo. 92.
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egységét a beteljesedés felől nyeri el. Ezért az ember csak e jövő anticipációja által 
képes önmagaként (als er selbst) létezni.”  Ekkor azonban az ember jelenléte a 
világban nem szabad akaratának és önkényének (félreértelmezett autonómia), 
hanem erre a jövőre való meghívásnak és kiválasztásnak fogható fel. Ittléte (Da-
sein) az egész emberiség és a világ jövőjének feltétele is, mert az individuum nem 
választható szét attól a világtól, amelyben él.  Ebben 
a történeti folyamatban van jelen istenképűsége úgy, 
hogy Isten képe az emberen folyvást megfelel Isten 
prezenciájának a világban, mivel az reprezentálja 
Isten jelenét.  Ebből következően az Isten prezenciájával változik Isten képe 
is: az ember eredeti meghatározása (Isten képe) Krisztus kinyilatkoztatásával 
együtt formálódik Isten igazi képére. Az ember „imago Christivé” az eszkatolo-
gikus „gloria Dei felé tartó úton” válik.  Másként megfogalmazva: a teremtett 
ember kezdeti istenképűségéből Isten gyermekévé lesz a Fiúval való messiási 
közösségben, és e kettőből lesz az Istenhez való hasonlóság az új teremtésben.

Ez az eszkatológiai távlat minden emberi élet kezdetén ott található meghí-
vás. Az individuum történeti jelenléte a történelem cél felé tartó mozgásaként 
felelősséggel jár, de az egyénnel szembeni felelősségre is kötelezi a társadalmat, 
hiszen ő a társadalom jövőjének hordozója és feltétele is egyben. Ebben a két-
irányú felelősségben jelenik meg az individuum méltóságának eszkatologikus 
karaktere az élet első pillanatától fogva az utolsóig, és ez ad értelmet az élet 
minden pillanatának.

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Rendelkezhet-e az ember a saját halála felől?

– Nyújthat-e valaki segítséget a másik ember életének kioltásához?

– Mit jelenthet az az állítás az életvégi döntések összefüggésében, hogy

„szükségtelenül meghosszabbított élet”?

 P  1983, 512. o.
 Uo. 513.
 Moltmann, Jürgen: Gott in der Schöpfung. Ökologische Schöpfungslehre. Chr. Kaiser, München, 

1985. 235.
 Ez az eszkatologikus dimenzió főleg az Újszövetségben válik nyilvánvalóvá. Isten cselekvésének 

célja, hogy az ember Krisztus életének részesévé váljon, az ő életének hordozója legyen. Így az 
ember méltósága nem abban rejlik, amivé az ember válik, vagy amivé az embert mások teszik és 
nevezik. Az ember méltóságának alapja az, aminek az ember Isten szemében látszik: Isten gyer-
meke. A páli iratok interpretációja alapján az ember méltósága Isten akaratának megvalósulásán 
nyugszik. Azon, hogy a keresztség által Isten eszkatologikus kegyelmi cselekvése megkezdődik, 
ami az ember egzisztenciájának megváltozásán keresztül Krisztus képére történő hasonulásban, 
átváltozásban teljesedik ki. Az istenképűség értelmezése itt paradigmaváltáson megy keresztül, 
hiszen már nem az uralomról, vagyis az ember feladatáról van szó, hanem elhívásról, az embernek 
a méltóságra való elhívásáról. Vö. Baldermann, Ingo (szerk.): Menschenwürde. Neukirchener 
Verlag, Neukirchen-Vluyn, 2001. (JBTh, 15.) Bevezetés.

 Vö. M  1985, 134. o.

„Ha nem lenne Isten, akkor 

emberi méltóság sem lenne.”
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Egyházi állásfoglalások

Az Ausztriai Egyházak Ökumenikus Tanácsa -ben állásfoglalást  bocsátott 
közre a humánus halál kérdésével kapcsolatban. Ehhez a tanácshoz  tagegy-

ház tartozik.  Ebben a nyilatkozatban az egyházak 
hasonlóan érvelnek az Európa Tanács ajánlásában 
foglaltakhoz:  egyértelműen elutasítják az aktív 
eutanáziát, azonban követelik a fájdalomcsillapítás 
teljesebbé tételét. A nyilatkozat szembehelyezke-
dik az emberi élet redukcionista felfogásával és 
megállapítja: „Az élet, a szenvedés és a halál végső 
titkot érintenek. Nekünk, keresztényeknek olyan 
feladatok ezek, amelyeket Isten hűségében bízva és 
reménykedve fogadunk el, vagyis hogy ő sem éle-
tünkben, sem szenvedésünkben, sem halálunkban 

el nem hagy.”  A dokumentum a továbbiakban úgy érinti az ember önrendel-
kezési jogának kérdéskörét, hogy azt összekapcsolja a passzív halálba segítés 
lehetőségével:

„Az önrendelkezés ezen értelmezése alapján a személyes meggyőződést 
és értékítéletet tisztelni kell és az ember orvosi kezelést érintő kifejezett 
akaratát is tiszteletben kell tartani. Kifejezett akaratával szemben senkit 
sem szabad – aki döntésképes – orvosi kezelésre kényszeríteni.”

Az állásfoglalás kiemeli a beteg akaratának kinyilvánításához való jogát, úgy 
is, mint az ún. orvosi kezelésekhez kapcsolódó jognyilatkozat (Patientenver-
fügung),  „amelyben valaki már korábbi életfázisában halálával kapcsolatos 
bizonyos orvosi – életet meghosszabbító – beavatkozásokat elutasított. Ezt az 
etika határain belül teljes tiszteletben kell részesíteni.”  A következőkben úgy 
szól az élet utolsó fázisáról az állásfoglalás, mint ami annak szerves része, vala-
mint rámutat a haldokló és a haldoklót kísérők támogatásának szükségességére:

  http://www.christentag.at/dokumente/mwuerdsterben.htm.
  Lásd: http://www.oekumene.at/welcome.htm.
  Az Európa Tanács 1418. (1999) számú – a gyógyíthatatlan betegek és haldoklók emberi jogainak 
és méltóságának védelméről szóló – ajánlásának középpontjában az a kérdés áll, hogy meddig 
terjed a haldokló ember önrendelkezési joga, érvényes-e az élet utolsó fázisában, valamint meddig 
terjed az élethez való jog. Tény, hogy az Európa Tanács egyértelműen összeférhetetlennek tartja 
az aktív eutanáziát az Emberi Jogok Európai Egyezményével.
  Az Ausztriai Egyházak Ökumenikus Tanácsának nyilatkozata a méltósággal való meghalásról 
(2000. január) http://www.christentag.at/dokumente/mwuerdsterben.htm. [A dokumentumot 
saját fordításomban idézem. – O. G. V.]
  Uo. 5. o.
  Önrendelkezés ellátás visszautasítására, „Living will”.
  Uo. 6. o.

„Nekünk, keresztényeknek 

olyan feladatok ezek, ame-

lyeket Isten hűségében bíz-

va és reménykedve foga-

dunk el, vagyis hogy ő sem 

életünkben, sem szenvedé-

sünkben, sem halálunkban 

el nem hagy.”
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„A halál folyamatában az ember személyes döntések helyzetében talál-
ható, lehetősége van, hogy eddigi életének egészével szembenézzen, és 
eme élet be nem teljesültségét és bűneit elfogadja és elengedje. Éppen az 
életnek ennél a döntő állomásánál az ember segítségre szorul. Támoga-
tásra azonban minden olyan embernek is szüksége van, aki haldoklókat 
kísér – a társadalomnak különösen is elkötelezettnek kell lennie az or-
vosokkal és ápolókkal való szolidaritásra.”

Miközben a palliatív orvoslás (fájdalomterápia) kiépítését és támogatását 
sürgeti a dokumentum, a továbbiakban megállapítja, hogy annak nem csupán a 
fi zikai, de a pszichikai és szociális szenvedést is csillapítania kell. Ehhez tartozik 
a haldokló ember és az őt körülvevő orvosok, ápolók és hozzátartozók spirituális 
támogatása is. A fájdalomcsillapítás szükségességét a lehetséges kockázatok 
fi gyelembevételével hangsúlyozza: „Még ha a fájdalmat csillapító beavatkozás 
az élet lehetséges megrövidülését kockáztatja, nem lehet ok arra, hogy a fájda-
lomcsillapítást mellőzzék.”  Az orvosi ellátás ilyen módja példaszerűen valósul 
meg a hospice mozgalomban, amely keresztény gyökerekből táplálkozik.

Ebben az állásfoglalásban is kifejeződik az, amit korábban a „halálra való 
várakozás rítusaként” neveztünk meg, de ugyanakkor elutasítja az élet szük-
ségtelen meghosszabbítását:

„Az élet elfogadásához tartozik annak tisztelete is, hogy minden ember 
megváltoztathatatlanul végéhez ér; ezért a meghalásnak teret és időt 
kell adni, és az orvosi cselekvés lehetőségeinek korlátozottságát el kell 
fogadni. Ezért azon beavatkozások, amelyek a haldokló ember életét 
szükségtelenül meghosszabbítják, ahelyett, hogy engednék meghalni, 
elutasítandók.”

Az osztrák nyilatkozat más keresztény egyházak dokumentumaival egybe-
hangzón elítéli azokat a cselekedeteket, amelyek közvetlen célja az élet befeje-
zése. Az érvelés ugyancsak tükrözi a fentiekben kifejtett keresztény álláspontot, 
hogy a halál nem választható el a személy fogal-
mától, és nem csupán az ember testiségét, hanem 
egészét érinti: „Az ilyen beavatkozások nem a szen-
vedéssel, hanem a haldokló személyével szemben 
valósulnak meg.”

Ezen az állásponton van a Német Protestáns Egy-
házszövetség (EKD) 2008-ban kiadott állásfoglalása is, azonban jogi kontextusba 
ágyazva jegyzi meg az orvosilag asszisztált halálba segítéssel kapcsolatosan, 
hogy

 Uo. 7. o.
 Uo. 8. o.
 Uo. 9. o.
 Uo. 10. o.

…a halál nem választható 

el a személy fogalmától, és 

nem csupán az ember testi-

ségét, hanem egészét érinti.
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„éppen az orvosilag asszisztált öngyilkosság jogi szabályozásának eseté-
ben – az egyes esetek szabályozása alapján – a jog olyan jelzéseket adna, 
amelyek jelentősen negatív hatást gyakorolhatnak az orvosi ethoszra és 
az élet és halál társadalmi felfogására. Éppen a halállal kapcsolatos orvosi 
cselekvés példa arra, hogy léteznek olyan életterületek, amelyek jogilag 
nem szabályozhatók anélkül, hogy ezáltal általános társadalmi változáso-
kat ne idéznének elő – akkor is, ha ez eredetileg nem állt szándékukban. 
A törvényi szabályozás nem csupán az orvosi ethoszra vonatkozik, hanem 
a társadalomnak az élethez és halálhoz fűződő szemléletére is, valamint 
embereknek az egymás iránti felelősségére a haldoklás folyamata során. 
Ezért az orvosilag asszisztált öngyilkosság jogi szabályozásától el kell 
tekinteni. Sokkal inkább a joggyakorlat áll kihívások előtt. Csak a jogy-
gyakorlat képes arra, hogy súlyos konfl iktushelyzeteket, amelyekbe az 
orvosok kerülhetnek, megfelelő módon számításba vegye.”

A dokumentum kitér arra, hogy az ún. „halálba segítő szervezetek” (Sterbe-
hilfeorganisations)  működésével kapcsolatban is, amilyen gyorsan csak lehet, 
jogi tiltást kell foganatosítani.

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Miért fontos a palliatív ellátás és a spirituális kísérés együttes alkalma-

zása?

– A nyilatkozatok szerint mindenáron életben kell-e tartani a haldoklót?

– Gyilkosságot követ-e el az orvos, ha lemond az életben tartó kezelések

folytatásáról?

– Van-e még az emberi életnek természetes vége a 21. században?

Összegzés

Az emberhez méltó halál kérdésének súlypontját az ember autonómiájáról 
alkotott elképzelések adják. Vitathatatlan, hogy az ember méltóságához és 
személyiségéhez hozzátartozik az önrendelkezés joga is, ami azonban jóllehet 
etikailag megalapozott, de korlátozott is. Ezért az autonómia fogalmát nem 
lehet abszolutizálni, ugyanakkor magában foglalja a felelősségre való felszó-
lítást is. A haldokló ember védelemre és segítségre szorultságát kizárólag az 
autonómia fogalma felől nem lehet helyesen értelmezni. Az ember élete a gon-
dolatmenetünk elején említett relációkban valósul meg, és így abban is válik 
értelmezhetővé.

Elutasítandó továbbá minden olyan döntés és beavatkozás is, amelynek 

 EKD 2008, 34. o.
 Svájcban például a Ludwig A. Minelli által 1988-ban alapított Dignitas nevű szervezet folytat 

ilyen jellegű tevékenységet.
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közvetlen célja az emberi élet kioltása. Az ilyen cselekmények nem a szenvedés 
csillapítására, hanem egy személy életének kioltására irányulnak. Az ilyen és 
hasonló tettek engedélyezése, illetve jogi szabályozásának enyhítése belátha-
tatlan következményekhez vezetne a társadalomban.

Az eddigiekből még nyilvánvalóbbá lett, hogy a keresztény hagyomány egyér-
telműen elutasítja az orvosilag asszisztált öngyilkosságot (aktív eutanáziát). 
Hangsúlyozza azonban a haldokló beteg fájdal-
mainak csillapítását, a beteg imádságos és szerető 
kísérését élete utolsó szakaszában. A keresztény 
közösséghez tartozás egyaránt jelenti a megváltó 
Krisztus munkájában való részesedést (üdvösség) 
és a keresztény testvérek odafordulását az e világi 
élettől búcsúzó testvérhez. Ezek a relációk értelmet 
és célt adnak az élet minden pillanatához, de az örök 
élet és az üdvösség ígérete egyben relativizálja is az 
e világi élethez való feltétlen, kompromisszumot 
nem ismerő ragaszkodást. Így teret is enged a passzív halálba segítés megha-
tározott esetekben történő alkalmazásának, a személy integritásának tiszte-
letben tartása mellett. Hiszen ezekben a helyzetekben az orvos nem az utolsó 
(üdvösség), hanem az utolsó előtti (meghalni engedés) döntést hozza meg egy 
ember életéről. Ennek tudata azonban a haldokló beteget kísérők lelkiismerete 
számára is felszabadító jelleggel bír.

A keresztény közösséghez 

tartozás egyaránt jelenti a 

megváltó Krisztus munká-

jában való részesedést és a 

keresztény testvérek oda-

fordulását az e világi élettől 

búcsúzó testvérhez.
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Függelék

Chantal Sébire arca

Holtan találták otthonában szerda este azt az 52 éves, gyógyíthatatlan 
beteg nőt, akinek aktív eutanázia iránti kérelmét a hét elején elutasította 
egy francia bíróság – közölte a francia belügyminisztérium.

Jean-Pierre Allachi dijoni államügyész tájékoztatása szerint a halál oka 
egyelőre ismeretlen, és olyan vérzésekre utaló jeleket sem találtak, ame-
lyektől betegsége miatt rendszeresen szenvedett az asszony. Holttestére 
szerda este fél 8-kor találtak rá. A szükséges vizsgálatok elvégzése után 
csütörtökre ígért további részleteket az államügyész.

Chantal Sébire arca egy gyógyíthatatlan daganat miatt eltorzult, s a nő 
elviselhetetlen fájdalmakra panaszkodott. Két héttel ezelőtt három gyer-
meke támogatásával először a sajtóban kérte, hogy „segítsék méltósággal 
meghalni”, mert nem bírja tovább elviselni, hogy családja szenvedni lássa. 
Nicolas Sarkozy államfőhöz is eljuttatott egy videoüzenetet, amelyben a 
betegek jogairól szóló törvény módosítását kérte.

Egy 2005-ös törvény értelmében Franciaországban bizonyos esetekben 
lehetséges egy beteget „hagyni meghalni”, de az orvosi közreműködéssel 
történő eutanázia nem engedélyezett. A három évvel ezelőtt született 
törvény értelmében az orvosoknak lehetősége van leállítani egy végső 
stádiumba jutott gyógyíthatatlan beteg további kezelését annak előzetes 
írásbeli beleegyezésével, ha a kezelés már csak kizárólag a beteg mester-
séges életben tartására szolgál.

Az asszony 2002 óta tudta, hogy egy nagyon ritka daganatos beteg-
ségben; esztezioneuroblasztómában szenvedett. Az arcüregében kelet-
kezett tumor miatt fájdalmai állandósultak, arca fokozatosan eltorzult, 
és elvesztette a látását. Az elmúlt húsz évben mindössze kétszáz hasonló 
esetet jegyeztek fel a világon.

Beadványában azt kérte a bíróságtól: engedélyezzék orvosai egyikének, 
hogy halálos adag altatót írjon fel neki, hogy „méltósággal vethessen 
véget az életének”. A bíróság határozata indoklásában azt írta: a kérelem 
ellentétes az orvosoknak az élet védelmére vonatkozó kötelezettségével, és 
ellentétes az eutanázia tilalmával is. „A jelenlegi jogszabályok értelmében 
a bíróság nem tehet mást, mint hogy elutasítja a kérelmet” – szögezték le.

Az asszony kezelőorvosát szerdán fogadta a köztársasági elnök or-
vosi kérdésekben illetékes tanácsadója, a miniszterelnöki hivatal pedig 
bizottságot állított fel a 2005-ös törvény módosításának előkészítésére, 
de továbbra is kizárva az aktív eutanázia lehetőségét.

MTI (2008. 03. 20.)
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 év kóma után halál

A  éves nő egy autóbalesetet követően került kómába, és azóta gépekkel 
tartották életben. Az apja, Beppe Englaro hosszú harcot folytatott azért, 
hogy hagyják lányát meghalni. 

Egy -es autóbalesetet követően az akkor  éves Eluana Englaro 
súlyos fejsérülést szenvedett és kómába esett. A  éve kómában lévő lány 
balesete előtt azt mondta, hogy inkább meghalna, semmint gépekkel 
tartsák életben. Maurizio Sacconi jelentette be az Olasz Szenátus vitázó 
politikusainak, hogy meghalt Eluana. A Szenátus épp arról a jogszabályról 
tárgyalt, amely az orvosokat arra kényszerítené, hogy tovább táplálják a 
kómában lévő nőt. A hírt követően egyperces néma csenddel emlékeztek 
Eluana kisasszonyra – számolt be a BBC.

A  éves nő apja, Beppe Englaro,  óta harcolt azért, hogy hagyják 
lányát meghalni, ahogy azt ő is akarta. Júniusban a milánói bíróság helyt 
adott az orvosok azon kijelentésének, hogy Eluana kómája visszafordít-
hatatlan. Az állami ügyészek fellebbeztek a döntés ellen.

Az olasz egészségügyi miniszter kiadott egy rendeletet, melyben 
megakadályozta a régió összes kórházának, hogy felhagyjanak Englaro 
kisasszony táplálásával, de ezt a milánói bíróság érvénytelenítette.

A jobbközép olasz miniszterelnök, Silvio Berlusconi múlt héten egy 
rendeletet javasolt, hogy megakadályozza az orvosokat abban, hogy fel-
hagyjanak Eluana életben tartásával. Ezt azonban Napolitano köztársasá-
gi elnök nem írta alá, de az ő jóváhagyása nélkül nem léphetett hatályba 
a jogszabály. Ezért péntek este nyolckor soron kívüli ülésre összehívták 
a Parlamentet, hogy mihamarabb végigvigyék Berlusconi javaslatát a 
törvényhozáson, mely nem jelent nehézséget, mivel pártja többségben 
van mindkét parlamenti házban.

Berlusconi mindezt azért tette, mert ahogy mondta „embertelenség 
valakit hagyni éhen és szomjan halni”. A másik ok, hogy Eluanának el-
méletileg lehetett volna gyermeke, mivel nem volt agyhalott. „A vegetatív 
állapot, melyben van, megváltozhat, ahogy az többször már megtörtént” 
– mondta korábban az olasz miniszterelnök.

Az olasz Panorama magazin múlt havi felmérésében az emberek %-a
amellett szavazott, hogy vegyék le a gépekről, amelyek életben tartják, 
és hagyják meghalni, míg %-uk gondolta úgy, hogy kezelését folytatni 
kellene.

Olaszországban az eutanázia nem engedélyezett ( ), azonban le-
hetőség van a kezelés visszautasítására.

Az olasz legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy el lehet távolítani a 
csöveket, melyeken keresztül életben tartják. Péntek reggel megkezd-
ték táplálásának csökkentését. A család ügyvédje, Vittirio Angiolini azt 
nyilatkozta, hogy az orvosok ezt tovább folytatják. „Nincs vita: megyünk 
előre.” Az orvosok kéthetes átmeneti állapottal számoltak, azonban a 
halál már hétfőn este bekövetkezett.

 http://koma.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1091730. (Megtekintés ideje: 2016. 09. 15)
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FILMAJÁNLÓ

Dr. Halál (2010)

Az Oscar-díjas Barry Levinson, A gomb és a Jó reggelt, Vietnam rendezője 

Jack Kevorkian doktor történetét filmesítette meg Dr. Halál címmel. Az 

HBO saját gyártású, két Emmy-díjat kiérdemelt filmje bemutatja, miért 

és hogyan segítette a halálba körülbelül százötven páciensét a „halál 

doktoraként” emlegetett Jack Kevorkian. Az eutanázia elkötelezett hívé-

nek eredeti, halálos betegekkel készített felvételei is láthatóak a filmben, 

amelyben a főszereplőt az Oscar-, Golden Globe- és Emmy-díjas Al Pacino 

alakítja.
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1. A technikaivá váló világ

1.1. A világot ismerős hellyé tevő vallás 

A vallás és az eszközhasználat a történelem előtti időktől fogva az ember kísé-
rőtársai abban a folyamatban, ahogyan belakjuk a világot. A vallási képzetek és 
elméletek mindenekelőtt abban voltak az ember segítségére, hogy a világ ismerős 
hely legyen. Az idegen tájak, ismeretlen élőlények, felderítetlen fi zikai törvények 
elvesztik félelmetes voltukat, ha köztük és az ember között a rajtunk kívül álló 
világ önállóságát felismerő, de megmagyarázható kapcsolat van. A természeti 
vallások az esetek nagy részében nem szolgálnak e kapcsolatok részletes leírásá-
val, de amennyit elmondanak a világ részleteinek összetartozásáról elsősorban 
az egész világ természete felől nézve, az épp elég lehet az ismeretlentől vagy az 
ürességtől való ösztönös viszolygás legyőzéséhez. A bennünket körülvevő világ 
magyarázatának legtágabb értelmezéseit rendszerint a valláson belül, vallási 
(vagy később metafi zikai) tartalomként találjuk meg a különféle kultúrákban. 

Béres Tamás

Technikai etika a hittanórán
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Ezek a leírások, elbeszélések, mítoszok a világismeret keretelbeszéléseinek 
szerepét is betöltötték minden olyan társadalomban, amelyben általánosan 
érvényben voltak, így sok esetben a tudományosság jeleinek, szimbólumainak 

alapkészletét is adták. A babiloni, egyiptomi vagy 
káld természetismeret papjai ugyanazokkal a be-
tűkkel, számokkal és gondolategységekkel fejez-
ték ki vallási felismeréseiket, mint a természetről 
megszerzett tudásukat. A vallás tudománnyal és az 
erre épülő technikai és technológiai ismeretekkel 
való kapcsolata ezen az úton általában levezethető 
a kultúrákban. A nyugati társadalmakban legalább 

a pozitivizmus megjelenéséig követhető az összetartozásuk, de az elveszett 
egységtudat hiánya azóta is olyan szembeszökő jelenség, mely a tudományfi -
lozófi át is sok esetben fi gyelmezteti a teljességről alkotott összefüggő kép nél-
külözhetetlenségére.

1.2. Eszközhasználat és eszközkészítés

A technikai világ felépülésének lépcsőfokai az eszközhasználat, a tudatos esz-
közhasználat és az eszközkészítés. Az eszközhasználat legegyszerűbb módjaihoz 
tartozik, ahogy az állatok és emberek odúkba húzódnak az eső elől, botokkal 
vernek le gyümölcsöket a fákról, vagy megvakarják hátukat egy fatörzzsel. Az 
„eszközök” ebben az esetben olyan tárgyak, amelyek természeti adottságként 
„kéznél vannak”, segítenek elérni egy közvetlen és ösztönös célt. A tudatos 
eszközhasználat már részben ráépül arra a spontán vagy ösztönös ráérzésre, 
amely a világ „természetesen” összeillő részleteinek felfedezésében nyilvánul 
meg, de a tudatosság lehetővé teszi az élet más területeiről származó ismeretek 
felhasználását is. Ha egy élőlény a gyümölcs leverésére vagy a hátvakarásra 
közvetlenül kínálkozó lehetőségek helyett a lehető legalkalmasabb eszközt 
kezdi megkeresni, miközben nem köti meg őt a választásban sem a hely, sem a 
sürgető érzés, már jogosan beszélhetünk az eszköz tudatos kiválasztásáról. Az 
eszközkészítés már feltételezi egy célhoz rendelhető tevékenység elvont isme-
retét. Az eszközt készítőnek észben kell tartania tevékenysége célját, bizonyos 
lehetőségeket kell mérlegelnie az anyaghasználat és a formai kialakítás során, 
rá kell látnia a kialakítás során a készülő tárgy, eszköz rendeltetéséhez viszo-
nyított aktuális állapotára. Az elkészített eszköz és ennek használata ebben az 
esetben az elérni kívánt cél technikájának, míg az eszközkészítés közben a lehető 
legcélravezetőbb műfogások, eljárások (és technikák) alkalmazása a technika 
alkalmazásához vezető technológiának a része.

A bennünket körülvevő 

világ magyarázatának legtá-

gabb értelmezéseit rendsze-
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különféle kultúrákban.
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1.3. A technika és a technológia meghatározásai

Technikán tehát mindenekelőtt az eszközt, elkészítését és felhasználásának tényét 
értjük, míg technológián az eszközkészítési ismereteket és azok alkalmazását. 
A technika és technológia szavak megkülönböztetése azonban egyáltalán nem 
következetes, sokféle formában élnek, és jelentéseik sokszor egymásba olvadnak. 
Elterjedt felfogás a technológia és a technika kettős értelmezése is. Eszerint 
megkülönböztethető a technológia mint a technikai 
eszközök előállításáról, használatáról, javításáról és 
a technikai eljárásokról szóló ismeret a technológia 
másik jelentésétől, amely a technikatudományt fejezi 
ki. A technika szó első jelentése a technikai eszkö-
zökkel végzett célracionális cselekvés, míg második 
jelentésében a gépek és eszközök összességét foglalja 
össze.  Az elnevezésbeli következetlenségnek két 
fontos, gyakorlati következményekkel járó oka van. Az eszközeinkkel megvál-
toztatott világ egyrészt állandóan újabb változtatások kiinduló állapotává is 
válik, ahol egy idő után nem választhatók már szét a technológiai alkalmazások 
rétegei. Másrészt az eszközök elkészítésekor nem csupán egyetlen jól körülírható 
és közvetlen célt tartunk szemünk előtt, hanem már a tervezés és kivitelezés 
során tudatosul bennünk eszközeink elméleti (potenciális) multifunkcionalitása.

2. A technikai világ korrekciójáról

E két tény lehetetlenné teszi, hogy a tech-
nikai világ jelenlegi állapotát önmaguk-
ban is jól használható alkotóelemeire 
vezessük vissza, és ezzel együtt azt a jó 
szándékú elképzelést is, hogy a felismert 
veszélyek ellen védekezhetnénk a már el-
készült eszközök részleges lebontásával, 
visszabontásával és helyes újraépítésével. 
Ebben az értelemben biztosan nem nevez-
hetjük „legócivilizációnak” a kultúránkat, 
ahol ha valami nem sikerül, az építőkoc-

kák visszaszedésével és cseréjével korrigálhatunk. Épp ennyire tehetetlenek 
vagyunk akkor is, ha egy különösen tiszta tudatállapotú estén esetleg rájövünk, 
hogy bár jó játék a lego, de a lovagvár, amit belőle heteken át építettünk, kiszorít 
már a saját szobánkból és lehetetlenné teszi a napi normális életvitelt. 

 O  2005, 593. o.
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2.1. Világunk foglyai vagyunk

Hans Jonas, a technikai etika megalapozója kiemeli, hogy az ember által létrehozott 
technikai világ nemcsak beszűkíti alkotója mozgásterét, hanem determinálja is 
tevékenységét. Jonas nem tagadja azt a szellemi szabadságot, amellyel belátható egy 
erre a helyzetre adott átfogó és egészséges kritika, sőt azt állítja, hogy a technikai 

világ valóra vált veszélyeinek felismerése általában 
együtt jár a belátás szintjének növekedésével. Ám azt 
is nagyon határozottan állítja, hogy a belátás növekvő 
mértékével párhuzamosan nem történik semmi a 
megvalósítás terén. Az ember az ipari társadalmak 
korára a maga építette világ foglyává vált, ahol ma-
gatehetetlenségünkben vagy elkezdjük keresgélni 

a börtönélet szépsége mellett szóló kétes bölcsességtartalmú, ám megnyugtató 
érveket (ahogy erre Platón barlanghasonlatában is sor kerül), vagy még tehetet-
lenebbül várjuk azt a történelmi pillanatot, amikor egy elháríthatatlan krízis 
formájában kell végül (végre?) elkezdeni a szembenézés és újrakezdés programját. 

2.2. Nem léphetünk vissza korábbi technikai fejlettségi szintre

A visszabonthatóság és korrigálhatóság látszatszabadságára mégis igényt tar-
tunk abban az értelemben, hogy amennyiben a technikai világ felépítése so-
rán terveinknek megfelelő módon, tehát „sikeresen” hatalmunk alá vontuk a 
természetet, akkor ebből a hatalomból nyilvánvalóan telik majd a létrehozott 
állapot kontrolljára is. Tovább erősítheti ezt a benyomást Jacques Derrida is-
mert dekonstrukciós irodalomelméleti programjának társadalmi üzenete is, 
amelynek értelmében a helytelenül használt vagy értelmezhetetlenné vált 
részek „visszaépítésével” a kulturális megértés új horizontjait hozhatjuk létre. 
Még mielőtt Derridához nyúlnánk elmélete technikai világra való alkalmazá-
sának magyarázatáért, rögtön gyanút foghatunk, hogy a „visszaépítés” fogalma 
– konkrét hangalakján kívül – létezik-e egyáltalán? Vagyis képes-e megjelölni a 
világ egy olyan, tapasztalatainkkal alátámasztható vagy legalább ismereteink-
kel igazolható részletét, melyre ismerősként köszönhetnénk rá? Ilyen részlet a
természetes és ösztönös gondolkodás számára nyilvánvalóan nem létezik. Az
építkezés jelentésváltozataihoz a haladást, előrelépést, gyarapodást asszociáljuk, 
és a gondolkodásmódunkról árulkodó nyelvi lehetőségeink alapján nem isme-
rünk olyan valós irányt, amelyben a meglevő építmény visszabontása egyszerre 
fejezné ki a továbbépítéssel és az előrelépéssel összekapcsolódó hőn áhított
gyarapodást. Derrida ezt a sejtésünket a technikai világra nézve meg is erősíti.
Szerinte minden irodalmi diskurzus végső referense az atomháború, amely
eltörli a társadalmi emlékezet és kultúrahagyományozás minden közbeeső
nyomát, egyben maga után hagyná az összes eddigi kulturális nyom egyetlen
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nyomba sűrített lenyomatát.  Maga Jonas is kiemeli, hogy a technikáról való 
lemondással nem szabadíthatjuk fel magunkat az általunk gyakorolt jelenlegi 
hatalomszint súlya alól. Egy ilyen terv sem reális, sem felelős, sem morális nem 
volna, mert a technika által időközben sok min-
dennel megajándékozott emberiséget a legnagyobb 
nyomorba döntené.  

2.3. Utópiák és disztópiák

Jonas és Derrida gondolatai alapján elmondhatjuk, 
hogy a technikaivá épített világ elméleti lebontá-
sának első és egyben végső pontja az elméleti atom-
háború, amely szimbolikusan őseredeti, társadalmi 
szerződéselméletek előtti, mitikus állapotba taszítaná vissza a társadalmat. 
Ugyanakkor a kultúra totális összeomlásának veszélye az apokaliptikus jövő 
lehetőségeként előttünk is áll. Összetett céljaink megvalósítása nyomán olyan 
nyugati kultúrát építettünk fel, amelyben már nem lehetséges sem a technikai 
és természetes világ szétválasztása, sem a természeti állapot visszaállítása. 
A természet és technika közötti határvonal a valóságban nem létezik, vagy ha 
igen, csak a természettudományos vagy fi lozófi ai emlékezet analitikus elméleti 
tudásában. A mindennapi életet átjáró ipari standardok jóvoltából egy száza-
dunkbeli falusi háztartás és a BMW központi gyáregysége közötti, a termé-
szetet a technikától elválasztó lépcsőzetesség az életorientáció számára fontos 
gyakorlati tudás számára nem visszakövethető. A természeti állapot idealizált 
bemutatása vagy az elképzelt technikai jövő elrettentő leírása utópisztikus és 
disztópikus műfajú elbeszélések tárgya. Az utópiák jól mutatnak rá az ember 
békességigényére, a disztópiák pedig arra a reális hatalomra, amellyel átalakít-
hatjuk szűkebb és tágabb, materiális és szellemi környezetünket.

2.4. A szabadság fokozatai

A technikai társadalom megléte olyan alapvető problémákat vet fel, amelyre 
napjainkban nem léteznek jó válaszok. A sokféle válaszkísérlet között az utóbbi 
évtizedekben komoly megbecsülést vívott ki magának az az elképzelés, hogy a 
legjobbat azzal tesszük a legtöbb ember és esszenciális kapcsolataink számára, 
ha egyáltalán nem alkotunk elméleteket a technikai világ kríziseiről.  Élünk, 
ahogy lehet, szerényen, egyszerűen, elfogadva az adottságokat és lehetősége-
ket. A felfogás nyilvánvalóan már önmagában véve is több kérdést vet fel, mint 
amennyit kielégítő intuícióval megválaszolhatunk. Egy ilyen javaslat mind a kor 

 D  1983, 143. o.
 J  1992.
 R  2002, 17. o.
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általános gondolkodásmódjában, mind az adott téma területén azt mutathatja 
meg, hogy elértünk minden lehetséges értelmes javaslat végére. Figyelemre 
méltó viszont, hogy sok fi lozófi atörténet-író szerint a nyugati kultúra jellemző 
gondolkodása olyan földrajzi-éghajlati viszonyok között kezdett kialakulni a 
Földközi-tenger öbleiben, amelyek az ott lakók számára lehetővé tették, hogy 
életfeltételeikről ne kelljen szorgos és erőfeszített munkával gondoskodniuk. 

Ehelyett átengedhették magukat a gondolkodás 
szabadságának, közelebbről a világ helyes megis-
merését célzó, elkötelezett, egyéni szellemi mun-
kának. Ez az északabbi társadalmak tagjai számára 
már elméletileg is, de gyakorlatilag saját többségi 
társadalmuk körében is egyértelmű luxusnak szá-
mított (volna).  Megítélés kérdése, hogy a görög 

fi lozófi a első képviselőit – a következmények ismeretében – a világ technikai 
determinizmusa felé vezető első lépcsőfoknak tekintjük-e, vagy az ember ter-
mészettel való együttélésének különös, gondoskodó és felelős, jó példájaként. 
E megítéléstől független annak a ténynek a jelentősége, hogy akár a természe-
tismeret, akár az ember- vagy társadalommegismerés a szellemi szabadság 
határain belülről indul el. Valószínűleg igaza van Hans Jonasnak abban, hogy 
a technikai világ által determinált egyre szűkülő kényszerösvényeket abban 
az esetben sem lesz erőnk elkerülni, ha a lényegét tekintve viszonylag helyes 
képet alkothatunk is a jövő sötét voltáról. Ezt még csak találgathatjuk. Amíg 
azonban egyáltalán szóba jöhet bármilyen megoldáshoz vezető konzekvens út, 
az csakis a szellemi szabadság köreiből indulhat ki, mert ez a transzcendenci-
át ismerő szabadság adhat szilárd pontot a jelenlegi szokások kritikájára és a 
megváltoztatásra irányuló kezdeményezésnek.

3. A benső és külső szempontok érvényesítése

a technikai etikában

Etika alatt olyan, a szellemi szabadságot igénylő refl ektív gondolkodást értünk, 
amely mind az egyének, mind a közösségek oldaláról végig tudja gondolni az adott 
szituáció kérdéseire adható lehetséges legjobb válaszokat, és képes a közöttük 
való rangsorolásra. Az etika refl ektív természetével együtt jár, hogy a döntéseket 
szükség szerint (3.1.) benső, a döntést hozó emberrel való kapcsolatára alapozott 
megfontolásokkal és (3.2.) külső, technikai szempontokkal is meg tudja hozni. Az 
előbbihez elengedhetetlenül szükséges az emberkép számára valamiféle szilárd 
vagy megbízhatóan számba vehető alap, mely lehetővé teszi, hogy az etikai gon-
dolkodó ember önmagára valamiképpen következetesen tudjon gondolni. Számos 
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antropológiai emberdefi níció mellett ezt 
a szerepet ma éppúgy elvárhatjuk a vallá-
soktól, mint korábban bármikor. Jóllehet 
mára az európai vallások a szekularizált 
világban teljes keretelbeszélés jellegükkel 
együtt a legtöbb társadalmi részterületi 
napi szerepüket is elvesztették, jelentő-
ségük mégsem korlátozódik a történelmi 
múltra. Figyelmen kívül hagyva most azt 
a tényt, hogy a zsidó-keresztény vallási 
hagyomány legrosszabb esetben is „meg-

szűnve őrződött” meg a nyugati kultúrában, és hogy szellemiségüknek megfele-
lően létrehozták az őket később nélkülözni tudó intézményeket, a vallások mai 
szerepének értékelésekor helyesen kell látnunk jelenük jelentőségét. 

3.1. A benső szempontok

Amint arra első bekezdésünkben utaltunk, a vallások egyik gyakori jellemvonása, 
hogy ismertté, ha nem is mindig otthonossá teszik a világot. Az ószövetségi te-
remtéstörténetben erre több utalás is van. A szöveg olvasása közben megerősödik 
az a benyomásunk, hogy a világot Isten eredetileg az ember számára megfelelő, 
otthonos helyként készítette el. A teremtmények kapcsolatrendszerében feltű-
nően sok minden szolgál az ember javára, az Édenből kijövő folyók a teremtés 
„földrajzi középpontjává” teszik a helyet, és a kiűzetés után az is kiderül, hogy az 
Éden kívülről is védett terület lehetett már „akkoriban” is, amikor az emberben fel 
sem vetődött a védelem szükségességének gondolata. 
A hely otthonosságával nemcsak megfér, hanem az 
ember hatalmát jól be is mutatja az a váratlan aján-
dék, hogy a belakható világban az ember nevezze el 
társait, akikkel együtt részese a létnek. A névadás 
méltóságában megtestesülő hatalom egyben a világ 
technikai berendezésének első szimbóluma is, ugyanis 
minden élőlény, a maga teremtési szabadságában, az embertől kapja meg „dedi-
kált” kapcsolati helyét. Az Éden elhagyása után minden részletnek más jelentése 
lesz, az Isten által fenntartott világ az emberi tapasztalat és megismerés felől nézve 
darabjaira hullik. Az ember szükségszerűen tévedésre utalt e pillanattól kezdve, 
mert bár engedetlensége (vagy oktalansága? rövidlátása? önzése? hiszékenysége? 
rosszindulata?) révén súlyos leckén ment keresztül, számára az új, részleteire 
hullott világban is érvényben maradt a világ egységéről szóló gondolat, és több 
minden mással együtt annak emléke, hogy a névadásban testet öltő technikai 
hatalma végső egységben lehet a teremtés töretlenségével. Az ember Isten eredeti 
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világáról szóló emlékeinek megléte így büntetése részévé válik, s nem marad más 
lehetősége, mint az évezredeken át tartó szellemi küzdelem a rész és egész kap-
csolatának elvi tisztázásával, ahogy ezt a tudomány története a klasszikus görög 
fi lozófi ától kezdődően a középkori univerzáliavitán át a mai fi zikában keresett 
nagy egyesítő elméletig (GUT)  be is mutatja.

3.1.1. SÖTÉT GONDOLATOK

Az édeni és az Édenen kívüli területekre eső emberi élet kontrasztját olvasva 
komolyan felvetődik a kérdés, hogy nem jártunk volna-e jobban a teljes feledé-
kenységgel. Amennyiben nem élne bennünk a meggyőződés, hogy a névadásban 
megtapasztalt technikai hatalom a teremtéssel való egységében alapvetően jóra 
is fordítható, talán hamarabb beérnénk a pesszimista világmagyarázatokkal. 
Természetesnek vehetnénk, hogy az emberi élet célja a Föld javainak felszámo-
lása, fenntartó erejének és képességének végső kihasználása. A Föld biokapaci-
tásának végességét ismerő korokban – mint ahogy a jelenlegiben is – ebben az 
esetben például azt a képet alkothatnánk meg az emberiség végső győzelméről, 
ahogy az utolsó ember kiáll a pusztaság szélére, és kimondja a Föld felélésének 
utolsó, mágikus vagy tényszerű szavait. Majd hősiesen éhen hal vagy átadja a 
Föld fölötti uralmat az időközben létrehozott gépeinek. Ám akár a bibliai, akár 
a görög bölcseletet nézzük – például Platón igazságfogalmának (alétheia) for-
májában –, a helyes emlékezés az igazság ismeretével kötődik össze. Az igazság 
elvétése pedig ugyanúgy az emberi nem szenvedésének állandó forrását jelenti, 
mint az igazság hiányában való kényszercselekvés következményei.

A technikai etika alanyi oldaláról, az emberről szólva: semmi biztosat nem 
állíthatunk. Az általunk alkotott technikák és alkotó önmagunk közötti feszült-
ség egészen addig maradandó lesz, amíg technológiáinkkal a tökéletlen termé-

szet hibáit kívánjuk kiküszöbölni a tökéletességről 
bennünk élő édeni, restaurált emléktöredékeink 
alapján. Ezt a feszültséget magunkban hordjuk, ez 
a hamuban sült pogácsánk a létből a létezés aktuali-
tásai felé tartó folyamatos vándorúton. A feszültség 
csökkentésének egyik modern korban is elterjedt 
hallgatólagos mítosza az a gondolat, hogy az isteni 
teremtés utánzásaként saját képmásunkra formált 
gépi világ talán alkalmas lenne helyettünk az esz-

katologikus hatalom örökösévé válni, egyszersmind kielégíthetné a teremtéssel 
való technikai kooperáció egységes megvalósulásához fűződő édeni vágyat. Ám 
ehhez elég volna az is, ha az emberi faj létére csupán a tökéletlenség átmeneti 
állapotaként gondolnánk. Ebben az esetben pedig akkor maradnánk következe-
tesek és azzal tennénk a legértékesebb üdvtörténeti hozzájárulást, ha módszere-
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sen és kitartóan megszabadítanánk a teremtést a fajunk okozta terhektől, de még 
éppen gondoskodnánk arról, hogy helyettünk egy másik, általunk létrehozott, 
egyes emberi tulajdonságoktól megtisztított „gépi populáció” álljon fel. Így az 
új gépi nemzedék teremtésidegen eszkatologikus alakjában remélhetnénk az 
emberi esetlegesség fölötti végső győzelem kivívását.

3.1.2. A KÍGYÓ HAZUGSÁGTECHNIKÁJA

Nem állíthatjuk biztonsággal, hogy a technikai világ erőltetett építésével tönkre-
tett természet és ezen keresztül a saját fajunk ellen tett kitartó ipari társadalmi 
támadás nem egy ilyen vagy ehhez hasonló, rejtett és ösztönös jobbító-önpusztító 
program látens megvalósítása. Ez egybecsengene azzal a teremtéstörténetben 
olvasható szégyenérzeti állapottal, amikor az emberpár elbújik a világ új arca elől, 
melyet némi külső segítséggel létrehozott. Az elbújás a két ember reakciója volt 
egy a névadás után következő újabb, részletesen leírt technológiai folyamat után, 
amely már megmutatja a technika alkalmazásának 
kétarcúságát is. A kígyó hazugságtechnikájáról van 
szó, melyben a félrevezetés hamis ígéretbe van be-
csomagolva. A kígyó ravaszságaként a teremtéstör-
ténet a rászedés fokozatosan kibomló technológiáját 
mutatja be az ember eredeti, Istentől kapott ottho-
nában. Így még ha az ember szabad elhatározásából 
ellenállhatott volna is a kígyó ravaszkodásának, a rászedés technológiai folya-
mata – annak indítékával, retorikájával, eszközhasználatával és céljával – még 
mindig az eredeti otthon leírásának része lenne. A teremtéstörténet semmi 
kétséget nem hagy a felől, hogy a döntés, a rosszal való szembefordulás elve és 
gyakorlata eredetében is az emberi élet nélkülözhetetlen és kényszerű velejárója, 
és a leírás a rászedés technológiai folyamataként bemutatja annak részleteit is. 

Az elbeszélés tétje a két ember és utódaik számára, hogy megmaradhat-e 
édeni lehetőségük arra, hogy a morális döntés naiv és biztos útját járják. Hogy 
meg tudják-e őrizni a jó döntések titkaként a Teremtővel való egységet mint 
életüket minden tekintetben megalapozó és életük minden részletére kiterjedő 
szemléletet. A leírás szerint ez a „minden” számukra kevés volt, és az Úrral való 
kapcsolati közvetlenség helyett, a teremtés titkainak határát átlépve, a szemé-
lyes hozzáértést akarták választani. A kígyótól származó felemás információk 
birtokában a jó és rossz tudásának elsajátítása felé tett lépésekkel az emberi 
élet máig megoldatlan, kínzó és végső kérdésének, a morális döntések technikai 
megoldásának közelébe szerettek volna férkőzni. A bibliai szöveg folyamatá-
ban e különös technika elsajátítása a mezítelenség felfedezésének formájában 
a részletek meglátásával jár, de cserébe elvész az élet egészére irányuló, teljes 
magyarázat „hallgatólagos tudása”.  A világnak ebben az új helyzetében a két 
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ember nem a felelősségre vonás elől bújik el, hanem mert „megijed”. Ijedségére 
mind a részletek váratlanul pontos és metsző felfedezése, mind a teljes magya-
rázat elveszítésének dermesztő felismerése okot adhat. Ebben a helyzetben a 
tettük következményének elrejtését is technikai részletek segítségével akarják 
megoldani. A fák, melyek addig életüket és szépérzéküket közvetlenül táplálták, 
hirtelen funkcionális részleteikben tűnnek értékesnek azzal, hogy mögöttük el 
lehet bújni és leveleikkel el lehet takarni a testrészeket. A megajándékozottság 
jelei és üzenetei helyett az eszközhasználat sürgető és praktikus kellékeivé 
váltak életvilágukban.  

3.1.3. A TECHNIKAI IDŐ FOGALMA

A két ember elbújása mint a kígyó hazugságtechnikájának és az ő beleegye-
zésüknek a következménye abban az értelemben is jelentős, hogy „ijedtükben 
elbújtak”, és abban is, hogy „ijedtükben bújtak el”. Bár a szöveg maga ezt az 
intencionális különbséget nem tartalmazza (csak az elbújásra adott magyará-
zatként a mezítelenséget, vagyis a részletek előtérbe kerülésének zavart okozó 
tapasztalatát), az előbbi kifejezés inkább a tanácstalan kiútkeresést, míg a 
második egy bizonyos módszerességet fejez ki. Erre a másodikra nyilvánva-
lóan csak a rejtőzés mint az átmeneti idő megtapasztalása közben vagy után 
kerülhet sor. Miután az Úr szokott módon, „szellős alkonyatkor” meghallott 
hangja elrejtőzésre késztette őket, „egy időbe” telhetett, amíg az emberpár az 
Úr kiáltására előkerült a fák mögül. A két pillanat között eltelt némi „idő”. Me-
tafi zikai magyarázatként talán megállná a helyét, ha azt mondanánk, hogy a 
két „időpont” között az emberpár „sehol” sem volt, hiszen az életadó Úr számára 
láthatatlanok voltak, nem kötötte össze őket a teremtés addig ismert egysége. 

Ám a szöveg, a mitikus leírás műfajának megfe-
lelő időtlenség ellenére, mégis szól arról, hogy a 
két pillanat között az emberpár a rejtekben volt. 
A metafi zikai nyelvnél sokkal érthetőbb, választ 
váró módon hagyja nyitva ezzel a rejtekben történt 
„események” kérdését.

Mély, emberi tapasztalatból tudjuk, hogy az ijedt 
elrejtőzés pillanata után, a rejtekben, a lehetőségek 
végiggondolása következik, méghozzá a saját érzé-
sek feldolgozása és a külső nézőpontból adható vá-
laszok intuitíven gyors párbeszédének feszültségé-

ben. Ebben a benső dialógusban voltaképp minden arra az ismeretlen pillanatra 
irányul, amikor végre előadhatom tetteim rejtekben megérlelt magyarázatát. 
Az etika minden fontos alapszempontja előkerül itt: mi történt?, mit tettem?, 
miért tettem?, hogyan kellett volna másképp, jobban tennem?, mi akadályozott 
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a jobb megoldás választásában?, mi lesz most?, mit jelent ez a velem kapcsolat-
ban álló(k)nak?, vállalhatok-e felelősséget a tettemért?, tanulhatok-e belőle?, 
hogyan lehet a kárt még enyhíteni? stb. Az etikai válaszkeresés mélyen átélt 
pillanatainak végét az Úr (haragos?, féltő?, számon kérő?, új esélyt adó?) kiáltása 
hozza el, amely minden félelmetessége ellenére is a teher alóli felszabadulás 
reményét, teológiai nyelven a megigazulás pillanatát ígéri. Az elrejtőzés és az 
előállás pillanata közti idő a technikaivá váló életvilág részleteinek feldolgozá-
sát, megértését és elrendezését kereső technikai idő, amely sajátosan lezáratlan 
módon csak az előhívásra válaszoló előállás pillanatában nyerheti el értelmét.

3.1.4. A TRANSZHUMANIZMUS PROGRAMJA ÉS AZ ESZKATON SÜRGETÉSE

Mindez a modern társadalmak szereplői számára két lehetséges következmény-
nyel járhat. Nyomós oka lehet a modern kor emberének arra, hogy a technikai idő 
elhúzásával biztosítsa a jelenben megoldhatatlan technikai kérdések jövőbeni 
megoldásának állandóan prolongált reményét. Érdekelt lehet ezzel szemben a 
vég eljöttének siettetésében is, hogy a legsúlyosabb következmények ellenére 
szembenézzen tetteivel. Az első esetre jó példa a 
semmire sem való kacatokat és tervezett avulás cí-
mén gyárilag elrontott használati cikkeket előállító 
ipari társadalom egy helyben topogása. A második 
szemlélet most érdekesebb számunkra, mert ez fo-
galmazódott meg évezredeken át a végső, utolsó 
idők elérkezésének általános és igazságos ítélettel 
járó kulturális-vallási gondolataiban a világ több 
táján. Carl Amery kimutatta, hogy a kereszténységben a korai időktől kezdve 
mindig voltak olyan szereplők és csoportok, amelyeknek érdekükben állt az 
utolsó idők eljövetelének siettetése, még ha erre kozmikus értelemben nem is 
adódott lehetőségük.  A vallástalan társadalmak számára a legnagyobb, meg-
oldhatatlan kérdésekben mutatkozik meg leginkább a vallás otthonteremtő 
szerepének hiánya. Ezért nem zárható ki a modern társadalmak hasonló, de a 
vallási teloszfogalom híján önpusztító, az ismeretlen tartalmú vég elérkezését 
sürgető ösztönös vágya, mely a technikai világ etikai kérdéseinek megválaszo-
lása helyett folytonos előre menekülésben jelentkezik. 

Ahogy a rabló a pandúr előtt egy lépéssel, úgy a technikai fejlődés is mindig 
a magával hozott etikai tisztázás előtt jár. A felvilágosodás programjaként Im-
manuel Kant Horatius hexameteréből merített sapere aude! eszméje az egyéni 
bátorság, bölcsesség és autonómia programja volt. Kant nagy kísérlete az eti-
kának az egyéni racionalitáson belüli maradéktalan meghonosításán azonban 
nem járt szerencsével. Hiába faragta ki ezzel párhuzamosan a transzcendencia 
racionalista szobrát, az ember önmagával való szembenézésének végső kérdése-

 A  1972, 96., 223. o.
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ire az immanens életvilágon belül sem a technika, sem a vallási etikai kérdések 
terén nem hozott megoldást. „Az én grammatikám az elvesztett szabadságot 
nem nevezi szabadságnak” – írta egykor Luther Erasmusnak a De servo arbitrio 
lapjain. A technikai etika mögött az ember önmagával és az általa épített világgal 
szembeni tisztázó kérdései húzódnak, s egy az emberi racionalitás, a morális 
önzés vagy a naturalista módon értelmezett ösztönösség területeiről érkező 
impulzusok per defi nitionem nem építhetik ki a következetes határátlépésre 
képes szellemi szabadság állásait. A jogosan a történelem egyik legjelentősebb 
felfedezéseként ünnepelt humánum nem alkalmas saját alapkérdéseinek meg-
nyugtató tisztázására, mert képtelen kimozdulni saját alapjairól. Ha krízis 
idején erre mégis szükség van, akkor az istenfogyatkozás (Gottesfi nsternis, 
Martin Buber) idejét élő korokban arra mozdul, amerre tud. Mostanában éppen 
önmaga létének megkérdőjelezése felé fordult a humanizmus határait átlépő 
poszthumanizmus és transzhumanizmus formáiban. 

3.1.5. A VALLÁSI CÉLTÉVESZTÉS

Az ember menthetetlenül vallásos lény, de a vallás a szellemi szabadság kívül-
ről érkező felszabadítása nélkül nem feltétlenül kedvez az élet teljességéről 
alkotott legjobb gondolatoknak. A vallások és az ezotéria világában tett rövid 

kirándulással hamar kiderül, hogy léteznek, sőt 
divatosak olyan szcientista és technicista jellegű 
elképzelések, melyek legalábbis az ember és gép 
átmenetében látják az emberi cselekvés kérdőjele-
inek végső eszkatologikus eltörlését. Nyilvánvaló, 
hogy egy ilyen radikális előre menekülés feltételei 
bibliai-teológiai értelemben sem történetiségük-
ben, sem kulturális gyökerükben, sem funkcionális 
szemantikájukban nem igazolhatók. Az ilyen el-
képzelések azoknak az utópiáknak a sorát bővítik, 
amelyek ember- és életidegen kiindulópontot vá-
lasztanak jövőképük megszerkesztésekor, ennek 
megfelelően kulturálisan dezorientáltak és ered-

ményeikben félrevezetők. Minden olyan utópisztikus és disztópikus felfogással 
szemben, amely az emberi tévedékenységtől, bűntől való megszabadulás lehető-
ségének programjait hirdeti, és ezt akár a technikai világ építésének feltételeire is 
kiterjesztené, érvényes cáfolatként áll az édenbeli elbeszélés „hazugságtechniká-
jának” részletes bibliai bemutatása. 
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3.2. A technikai etika külső szempontjai

A technikai etika külső szempontjai olyan benső etikai szemléletekre épülnek, 
amelyre az eddigiekben láttunk egy példát. Lévén az etika Arisztotelész óta a 
gyakorlati fi lozófi a egyik ága, minden etikai személet más fi lozófi ai hangsú-
lyokhoz kötődhet, így nem várható egybehangzó etikai vélemény a technikai 
kérdésekről sem. Sőt mivel a technika mélyen érinti és jelentősen befolyásolja 
minden társadalom életét, ezen a téren kifejezetten nagy vitákra számíthatunk. 
Ha a bevezetőben említett normatív etikák terén szétnézünk, több tucat szem-
lélettel találkozunk, ezért a technikára vonatkozó morális kérdések mérlegelése 
várhatóan markánsan eltérő véleményekhez vezet. Az alábbi ábrán néhány 
alkalmazott etika néhány jelentős normatív etikai kapcsolatára látunk példát. 

3.2.1. A FELELŐSSÉGELV ALKALMAZÁSÁNAK SZINTJEI

Az értékelés gyakori kérdései a technikai etika esetében az előnyök-hátrányok, 
a haszon-kár, a lehetőségek-veszélyek és a saját haszon-közjó mérlegelése. A le-
hető legjobb döntés a lehető legtöbb szempont felhasználásával születik meg, 
ezért ideális, abszolút jó etikai döntés nem létezik. A döntések realitásához az 
utilitarista gyakorlatban a legtöbb ember számára érvényesíthető legkisebb 
rosszra való törekvés tartozik hozzá. Mivel a technikai kérdések hátterében 
az emberiség mindenkori technológiai készenlétének állapota áll, a technikai 
eszközök használata az egyén, a közösség (vállalkozás, vállalat) és a társadalom 
szempontjából is végiggondolandó. Ez azonban azért nem egyszerű, mert a 
három szinten ugyanazon a normatív szemponton belül is különböző válaszok 
születnek ugyanarra a kérdésre. Következő táblázatunk a felelősségvállalás 
típusait mutatja be a három szinten.  

 R  1999. Idézi O  2005, 611. o.
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Ki a felelős? Egyén Vállalat Társadalom

Mi a felelőssége 
tárgya? cselekvése terméke, árucikke mulasztása

Milyen következ-
ményekért felelős? előre láthatókért előre nem látha-

tókért
távoli és későbbi 
következményekért

Mi alapján felelős? morális szabályok társadalmi értékek állami törvények
Mi előtt kell felelnie? lelkiismerete mások ítélete törvény

Mikor kell felelnie? előrenézve (pros-
pektív) pillanatnyilag utólag (retrospek-

tív)
Hogyan felelős? cselekvő módon virtuálisan passzívan

Mindhárom felelősséghordozó esetén a felelősség tárgyából kell kiindulni. Az 
aktív egyéni cselekvő nem viselhet felelősséget azért, amire cselekvése pillana-
tában még nem számíthatott. A vállalati termék ezzel szemben egy materializált 
tárgy vagy termék jellegű szolgáltatás. Előállításuk engedélyekhez kötött, az 

engedélyeztetéshez technológiai leírásoknak kell 
megfelelnie. Hogy használatuk során milyen ag-
gályok vetődnek fel mégis, csak akkor fog kiderül-
ni, ha már használták őket egy ideje. A vállalatok 
a szigorú technológiai előírások értelmében nem 
termelhetnek előre láthatóan hibás terméket, de 
felelősséget kell viselniük a saját termékeik előre 

nem látható hibáiért. A társadalom szerkezetét, berendezkedését vagy uralkodó 
szokásait nem lehet egyik percről a másikra megváltoztatni. Fennállása jellege 
szerint passzív felelősséget visel a benne lejátszódó folyamatokért, amelyeknek 
keretet ad. Társadalmi szintről ezért újítások sem indíthatók el, csak a társada-
lom részeit képező, cselekvőképességgel rendelkező kisebb egységekből. Míg 
az ún. társadalmi felelősségvállalás a vállalatoknak a társadalom egésze előtti 
felelősségét fejezi ki, a társadalom csak annyiban képes felelősséget vállalni, 
amennyiben a benne történő folyamatok ellensúlyaként egy idő után átalakul.

3.2.2. A FELELŐSSÉGELV AZ ÉRTÉKEK ÉS NORMÁK KONFLIKTUSÁBAN

A felelősségelv egységesebb érvényesítését egy német szerzőpáros (Hans Lenk, 
Matthias Maring)  az értékek és normák konfl iktusainak rangsorolásával igye-
kezett segíteni. Felsorolásuk átláthatóbbá teheti a konkrét döntési helyzetek 
feldolgozását.

– A jogok fi gyelembevétele megelőzi a kárenyhítés elvét.
– A kárenyhítés elve megelőzi a haszonmaximalizálást.
– Az egyetemes morális felelősség megelőzi a szerepekhez és feladatokhoz

társuló felelősséget.

 Idézi: O  2005, 618–619. o.

A lehető legjobb döntés a 

lehető legtöbb szempont 

felhasználásával születik 

meg, ezért ideális, abszolút 

jó etikai döntés nem létezik.

Vall_ped.indb   110 2016. 11. 29.   12:35:52



Béres Tamás | Technikai etika a hittanórán

111 |

– A közvetlen felelősség általában megelőzi a későbbi következményeket.
– A közvetlen személyes felelősség megelőzi a közösségi felelősséget.
– A közjó megelőzi az egyéni érdekeket.
– A biztonság megelőzi a funkcionális és gazdasági szempontokat. A biz-

tonság kiemelkedő szempont.
– A környezeti szempontokkal való összeegyeztethetőség megelőzi a

gazdasági előnyöket. Ez a szabály a fenntarthatóság erős elvének felel
meg.

– A szociális érdekek megelőzik a környezeti érdekeket, a hatékonyságot és 
a gazdasági előnyöket. Ez a szabály mindig további részletezésre szorul.

– A jövő nemzedékek érdekeinek és a cselekvési szabadság megőrzésének
jelentős előnyt kell élveznie.

– A konkrét humanitás megelőzi az elvont, általános elveket.
– Feloldhatatlan konfl iktusok esetében méltányos kompromisszumra

kell törekedni, amely az előnyöket és hátrányokat hasonló mértékben
osztja el.

3.2.3. A TECHNOLÓGIAI ETIKA SAJÁTOSABB TERÜLETEI

Említettük, hogy a társadalom életének minden területén szóba jönnek a tech-
nikai etika kérdései: például a biológiai élet kezdetén, folyamatában és végén, 
a természettel és állatokkal való kapcsolatban, a hatalomgyakorlásban és a 
munkában, a gazdaságban és a globális kultúrában. Ezek mellett kiemelked-
nek a fejlett technológiák (high-tech), mint a számítógépek állandó jelenléte 
(ubiquitous computing), az internet, a mesterséges intelligencia (artifi cial in-
telligence, AI), a robotika, az élhető bolygókat kereső űrkutatás (terraforming), 
a nanotechnológia és idegkutatás, a biztonságtechnikák, a szintetikus kémiai 
és biológiai anyagok előállítása, a katonai, orvosi és energiaipari fejlesztések.

3.2.3.1. Számítógépek állandó jelenléte (ubiquitous computing)
A számítógépek körülvesznek bennünket. Már nem mindig igénylik, hogy 
bekapcsoljuk őket, mert vagy folyamatosan üzemelnek (okos házak), vagy kö-
vetik életritmusunkat. Jelenlétük megszokottá és ezzel láthatatlanná vált. Éle-
tünkben személyes adataink és szokásaink értékelésére vagy rögzítésére épülő 
tanácsadással vesznek részt, melyet részben igénylünk, részben harmadik féltől 
vagy a gépi analízisből eredő ajánlatok formájában kapunk meg. A kiterjesztett 
valóságban (augmented reality, AR) szerepeink szerint használjuk gépeinket 
és ők is minket: utazóként, gamerként, betegként, magányos, idős emberként, 
bevásárlóként stb. A jelenlegi fejlesztések célja a látható hardware egyre erőtel-
jesebb kiküszöbölése és a gép–ember találkozási pontok elsimítása. A virtuális 
valóság egyre reálisabb élménnyé válik, és összekapcsolódik az etika három 
alappillérével: a valóság meghatározásával, a cselekvő ember identitásával és 
magával a döntéssel, választással. Személyes preferenciáinkat felhasználva a 
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gép diszkréten láthat el bennünket az adott szituáció feldolgozásához szüksé-
ges, internetes adatbázisokból származó válaszokkal például a viselt szemüveg 
belső oldalára vetített információkkal. Ezzel nemcsak választási képességünket 
befolyásolják (Arisztotelész már kifejtette, hogy az erények a begyakorlásból 

származnak: „azok vagyunk, amit ismétlődő mó-
don teszünk”), hanem magát a választ is kikalkulál-
ják. Befolyásolják közösségi létünket és természeti 
kapcsolatainkat. Veszélybe kerül privát életünk, 
adataink akaratunk ellenére továbbítód(hat)nak, 
rögzül(het)nek. Tetszőlegesen megválasztott beállí-
tásaink identitáskérdéssé válnak előbb-utóbb, mert 
a körülvevő valóság hangolása minimális fi zikai 
cselekvést jelent. A jövő járhat az „aff ective compu-
ting” megerősödésével, amely a neurofi ziológia és a 

biokibernetika útján közvetlen, agyi csatlakozáson keresztül is befolyásolhatja 
döntéseinket. Ilyesmire először a betegellátás terén számíthatunk. Ez a tech-
nológia személyes közelségbe hozhatja a robotika eredményeit.

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉS

Mit érdemes elmondani a technikai 

etika szemszögéből az alábbi képről?

3.2.3.2. Robotika
A robottechnológia az egykori teljes folya-
matú munkavégzés felosztásának gondo-
latával indult el. A robotok megszerkesz-
tésének és alkalmazásának célja az emberi 
munka tehermentesítése, hatékonyságának 
növelése volt. Ennek a folyamatnak nincs 
belátható vége, mert a tehermentesítés igénye a technológiai fejlettség függvé-
nyében jelentkezhet az épp kimondott vagy ki nem mondott gondolatok végre-
hajtásának formájában is, és ez az előzőekben említett ember–gép csatlakozási 
pontok mindennapisága felé vezethet. A mindennapi ipari életben használt 
ipari robotok gyorsabb, precízebb és olcsóbb fenntartású munkaerőt jelentenek 
az emberek alkalmazásánál. Felhasználásuk előnye az emberi munkaerővel 
szemben a lélekőrlő munkákban való helyettesítés, hátrányuk a munkaerőpi-
ac átformálása, a munkanélküliség növelése. Elvileg el lehet képzelni, hogy a 
robotok a munkahelyi feladatok nagy részét átvegyék, de ehhez a társadalmak 
teljes gazdasági átállására lenne szükség. További jelentősége van a robotok 
alkalmazásának a veszélyes vagy egészségtelen munkahelyeken vagy a hét-
köznapi szolgáltatásokban, ahol az egyéni elvárásokhoz való alkalmaz(kod)
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ás és tanulási képesség válik egyre fontosabb szemponttá. A technikai etikára 
jellemző cél-eszköz megkülönböztetéssel egyes etikusok kiemelik, hogy a robo-
tok előállításának oka sohasem lehet az ember általános helyettesítése, hanem 
csupán a meghatározott feladatok elvégzése. Mások 
azonban komoly lehetőségnek tartják az emberi 
anatómia mintájára készített cyborg ötletét. A nan-
otechnológia, a genetikai ismeretek és a robotika 
közös munkájával ez nem elérhetetlen, de kérdés, 
hogy milyen célt szolgálhatnánk vele. Az orvoslás-
ban alkalmazott szervi protézisek alkalmazása is 
felveti a régi ismeretelméleti kérdést, hogy a minőségi/mennyiségi változás mely 
pillanatától nevezhetünk – ebben az esetben – egy embert gépnek, illetve egy 
gépet embernek. A robotika etikájának kidolgozásában nagy szerepe van Isaac 
Asimovnak, aki ismert sci-fi  íróként több novellájában és regényében is leírja a 
robotokra vonatkozó, azóta klasszikusnak számító erkölcsi törvényt: . A robot 
nem bánthat embert, és nem nézheti tétlenül, hogy egy emberi lény bajba kerül. 

. A robotnak engedelmeskedni kell az ember rendelkezéseinek, kivéve, ha ezek 
szembenállnak az első törvénnyel. . A robotnak meg kell védenie saját magát, 
amennyiben védekezése nem áll szemben az első vagy második törvénnyel.  

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉS

A gólem történetének elolvasása után elemezzük a történetet a technikai 

etika szempontjából!  

3.2.3.3. Terraforming
Terraformingnak, „földszerűvé alakításnak” nevezik a bolygók lakhatóvá tételére 
irányuló futurisztikus törekvést. Az elképzelés már az -es éveket megelő-
zően létezett, de a tudományos-fantasztikus irodalmi műfajon kívül csak az 

-as évek elején kezdtek el vele komolyabban, tudományosan foglalkozni. 
Carl Sagan a Science folyóirat -es számában írta le a Vénusz lakhatóvá 
tételének technológiailag kifejtett ötletét. Az elképzelést megcáfolták, de nem 
sokkal később egyre több bolygó lakhatóvá tételéről esett szó. James Lovelock 
gondolata nyomán megszületett az ökopoiézis kifejezés, majd Martyn J. Fogg 
írásaihoz kapcsolódóan egyre több ehhez kapcsolódó kifejezés látott napvilágot: 
planetary engineering (egy bolygó paramétereinek technikai eszközökkel törté-
nő befolyásolása), geoengineering (az előbbinek a Földre alkalmazott változata, 
pl. a globális éghajlatváltozás hatásainak kiküszöbölésére). Fogg a bolygók 
emberi életre való alkalmassá tételére három kifejezést használ: lakható, az élet 

 A  1993.
 D  2015.
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számára alkalmas és könnyen átalakítható 
bolygóról beszél (habitable, biocompatib-
le, easily terraformable planet). A törekvés 
különösen népszerű a Mars bolygóval kap-
csolatban. Fogg és Sagan azok közé tarto-
zik, akik az ember etikai kötelességének 
tartják az élet lehetőségének kozmikus 
kiterjesztését a technikai lehetőségek ál-
tal, mert ha a Föld lakhatatlanná válik, az 
ember számára ez jelentheti a menekülés, 
a túlélés reményét. Más etikusok ezzel 
szemben arra hívják fel a fi gyelmet, hogy a Föld megőrzése minden erőnket 
igénylő feladat, s ezen nem tekinthetünk túl.  

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉS

Milyen igazságossági szempontok játszhatnak jelentős szerepet a terra-

forming etikájában?

3.2.3.4. Nukláris energia
A magas építkezési költségek, Csernobil esete és a küszöbön álló energiaipa-
ri szemléletváltozás miatt az -as évektől általában nem divat ma atom-
erőművek építésébe fogni a világon. Az atomerőművek ellen szóló érvek között 
találjuk azt a biztonságpolitikai szempontot, hogy nem célszerű egy hatalmas 
atombombát tárolni egy ország területén, mert háborús konfl iktus idején túl-
ságosan könnyű és hatékony célpontja lehet az ellenséges tűzerőnek. Rendkívül 
problémás a kiégett fűtőelemek és a lejárt üzemidejű reaktorok megsemmi-
sítésének lehetősége. A sugárzó kiégett elemek elhelyezése nincs megoldva: 
az oroszországi Majak szomorú példája az ipari felelőtlenségnek. Carl F. von 
Weizsäcker ismert érve szerint nem szerencsés, ha az ember, saját természe-
tének ellentmondó módon, olyan technikát akar üzemeltetni, amely nem tűri 
a tévedést. Az etikai mérlegelés példájaként lássunk egy táblázatot, amelyben 
az érzületi etika, a felelősségetika és az utilitarista szempont alapján keresünk 
néhány, az atomerőművek léte mellett és ellen szóló érvet.  

 S  1961, 849–858. o. F  1995.
 B  2016, 111–115. o..
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Érvek az atomenergia (AE) 
mellett

Érvek az atomenergia (AE)
ellen

Érzületi 
etika

Az AE az emberiség haladásának 
és a tudományos gondolkodás sza-
badságának jelképe.

Az AE-vel beavatkoztunk a termé-
szet rendjébe, természet és ember 
közti „határsértést” követtünk el.

Felelősség-
etika

Az igazságosság és a geopoliti-
kai biztonság megkívánja, hogy a 
fosszilis energiaforrásokat a fejlett 
technológiával rendelkező orszá-
gok meghagyják a fejlődő orszá-
goknak.

A kisszámú, de kezelhetetlenül sú-
lyos következményekkel járó bal-
esetekért sem objektív, sem szub-
jektív felelősség nem vállalható, 
ezért az AE kiaknázásáról le kell 
mondani.

Utilitarista 
etikák

Bár az AE jelenlegi hasznosítása 
nem a legfejlettebb technológia az 
energiaszektorban, politikai meg-
fontolásból vagy a területi-szekto-
rális gazdasági haszon reményében 
a jelenlegi nemzedék energiaéhsége 
hatékonyan kielégíthető vele.

Az AE már nem hi-tech, az olcsóbb, 
tisztább, decentralizált energia-
források rendszerbe állítása újabb 
innovációs kihívást és feladatokat 
jelent, mert a jövő útja ebbe az 
irányba vezet.

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉS

Milyen érvek szólhatnak a megújuló energiaforrások mellett és ellen a 

felsorolt etikák szempontjából?

3.2.4. ETIKAI SZEMLÉLETALAKULÁS A HITTANÓRÁN

A technikai etikai mérlegelések a kiemelt négy alkalmazott etikai terület bemu-
tatásához hasonlóan a fentebb említett területeken is elvégezhetők. Az előnyök 
és hátrányok, a haszon és kár, az esély és kockázat 
és az egyéni jó és közjó várható következményeit a 
szakemberek a kockázatetikai elemzések keretében 
ugyanolyan gondolatok alapján végzett matematikai 
algoritmusokkal számítják ki, mint amilyenek ösz-
szegyűjtésére a hittanórán is lehetőségünk van. Az 
erényetika ókori felismeréseinek egyik legnagyobb 
eredménye, hogy világossá tette az ember etikai lény voltát. Ezzel együtt azon-
ban afelől sem hagyott kétséget, hogy csak addig maradhatunk etikai lények, 
amíg tudatosan számon tartjuk és gyakoroljuk morális képességeinket. Morális 
képességünk gyakorlására és életben tartására a lehető legjobb, iskolai órákon 
is gyakorolható módszer a cselekvéseinkkel kapcsolatos részletes és kiterjedt 
beszélgetés.

…nem szerencsés, ha az 

ember, saját természetének 

ellentmondó módon, olyan 

technikát akar üzemeltetni, 

amely nem tűri a tévedést.
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Technikai etika – a tudomány 

alkalmazásának erkölcse

1960 körül azt tanították az iskolákban, hogy a tudomány és a technika vív-
mányai segítségével igánkba fogtuk a természet vak erőit. Nincs számunkra 
igazi akadály, űrhajóink már megkezdték a világűr 
felderítését, meghódítjuk a Naprendszert is. Bíz-
tunk a jövőben, a haladásban, hogy a tudomány 
és a technika segítségével egyre könnyebb lesz az 
életünk, a gépek pedig mind több munkát végeznek 
majd el helyettünk. Sokkal több szabadidőnk lesz, 
egészségesebbek leszünk és tovább élünk. Akko-
riban csak elvétve volt szó a környezetünk szeny-
nyezéséről, a természet pusztításáról vagy allergiás 
megbetegedésről. Elsősorban a fegyverkezés és az atombomba kérdése aggasz-
tott bennünket. Mára biztossá vált, hogy a tudomány és a technika fejlődése 

 A  fentebb leírtak részletesebb kifejtése a w3.atomki.hu/kornyezet weboldalról pdf formátum-
ban letölthető Fenntartható élet és Világszemléletünkről című jegyzetekben olvasható.

Végh László

Mára biztossá vált, hogy 

a tudomány és a technika 

fejlődése nem oldhat meg 

mindent. Ami pár évtize-

de még sikertörténetnek 

látszott, mára nem várt 

következményekre vezetett. 
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nem oldhat meg mindent. Sőt szembesülnünk kell azzal, hogy ami pár évtizede 
még sikertörténetnek látszott, mára nem várt következményekre vezetett. 
Jóval gazdagabbak vagyunk, hosszabb ideig élünk, viszont békétlenebbek, 
zaklatottabbak és betegebbek lettünk. Növekvő aggodalommal tekintünk a 
jövőre. Hogyan juthattunk idáig, miért nem gondoltunk arra, hogy a tudomány 
alkalmazásai mellékhatásokkal járhatnak? Mindezért magát a tudományt és 
művelőit okolhatnánk, de csak részben. Hogy felmérhessük, mit tehetünk, és 
milyen útmutatást ad ehhez a keresztény tanítás, először röviden tekintsük át, 
miként jutottunk idáig.

Vándorló életmódunk hatása mai életünkre

Elménk alapfeladata az életben tartás. Akárcsak az állati, az emberi elme is 
arra törekszik, hogy a jelent a lehető legjobbá tegye maga számára. Az állat 
jövőjéről ösztönei gondoskodnak. Az ösztön évmilliók tapasztalatán alapul, 
előírja, hogy egy adott élethelyzetben mi a teendő. Ösztönvilágunk és az emberi 
elme az afrikai füves szavannán való életmódhoz igazodva is formálódott. Testi 
adottságainkban nincs semmi különleges, de a többiekkel való magas szintű 
együttműködésre képes elménk akár a lopakodva, társaival együtt vadászó 
oroszlán elleni védekezésre is képessé tett bennünket. Az ösztönei mellett az 
állatnak is vannak tanulással elsajátított, így berögződött viselkedési formái. 
Nekünk, embereknek sokkal többet kell tanulnunk.

A mai ember az afrikai füves szavannán körülbelül 200 ezer éve jelent meg, 
és százötven-kétszáz fős vadászó-gyűjtögető csoportokban élt. A fenyegető 
veszélyek miatt állandó készenlétben kellett lennie. Hogy éberségét semmi 
se gátolja, elméje csak a közvetlen fenyegetést jelentő veszélyt tudatosította. 
A lassú, fokozatos romlással az elme ma sem foglalkozik, alkalmazkodik hozzá 
és csak akkor kezd védekezni ellene, ha a romlás hatása már szembeötlővé vált. 
Elsősorban ez juttatta az emberiséget mai válságos állapotába. Helyzetünkre 
példa a melegedő vizű fazék és a béka gondolatkísérlete. Ha a békát a vízbe 
tennénk, s a vizet fokozatosan melegítenénk, testhőmérséklete igazodna a 
vízéhez és mire észrevenné a víz forrását, addigra már maradandóan károsod-
na a szervezete. Ha viszont beugrana egy fazék forró vízbe, azonnal észlelné a 
bajt, és kiugrana.

Akkoriban az emberélet roppant nagy kincs volt, mert a vándorló csoport 
népessége csak lassan és kismértékben nőhetett. Az anyának vinnie kellett 
magával a gyermekét. Csak négy-hat év elteltével szülhetett újabb gyermeket, 
amikor az idősebb testvér már csatlakozhatott a többiekhez. Három-négy gyer-
meknél többet aligha nevelhetett fel egy anya. 

A fenyegető veszélyek miatt egymás közelében kellett gyűjtögetniük, és 
mindenkinek minél hamarabb minél többet kellett összeszednie a saját maga 
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számára. Létfenntartási ösztönünk szerint ami kívánatosat látsz, azt azonnal 
ragadd meg, ha nem is az volna a legszebb. Különben lehet, hogy más viszi el, 
te pedig éhen maradhatsz.

Az állandó vándorlás miatt csak annyit vihettek 
magukkal, amennyi egyetlen bőrzsákban elfért. 
Eszközeik könnyen elkészíthetőek voltak, ezért 
sem volt különösebb értékük. A tárgyak nem sokat 
jelentettek, bolondnak tartották a hozzájuk ragasz-
kodókat. Mivel állandóan vinni kellett a zsákjukat, 
a tulajdon egyben teher is volt. A feleslegeshez való 
ragaszkodás könnyen veszélybe sodorhatta az embert. A mindennapi gyűjtö-
getés lehetősége miatt nem kellett a távolabbi jövőre gondolniuk. Izrael népe a 
pusztai vándorlás során értette meg az ősi igazságot, hogy nem a saját javainak 
és eszközeinek köszönheti létét, hanem Isten gondoskodik róla (fürj, manna), 
Istenbe helyezze minden nap a bizalmát. Ma is csak legfeljebb arra fi gyelünk 
oda, ha valami öt éven belül fenyeget. Egyebet hajlandók vagyunk riogatásnak 
venni és nem törődünk vele. A vezetőinket elsősorban az foglalkoztatja, mi lesz 
a következő választásokig, és csak a nyersanyagok kitermelésével foglalkozó 
bányavállalatok mérlegelik, hogy hány évtizedig folytathatják az adott területen 
működésüket. A ma mindenek fölött álló intézményünk, a piac is a pillanatnyi 
helyzetet mérlegelve hozza meg a döntéseit. 

Versengés

A tudomány alkalmazásaival kapcsolatos másik nagy gondunk a versengés. 
Vadászó-gyűjtögető őseink is versengtek, a csoporton belül csak a párválasz-
tás kérdésében, a csoporton kívüliekkel viszont folyamatosan. A fajfenntartási 
ösztön a legjobb adottságú párokat hozta össze. Akárcsak az állatoknál, az 
egyik nem tagjai között rangsor alakul ki, s ez érintettek ez alapján választa-
nak. A rangsorért való vetélkedés a párválasztás megtörténtéig tart. Utána a 
versengésnek vége.

Az ősi, szavannai csoportban a többiekhez való viszonynak önzetlennek kel-
lett lennie. Ha valaki inkább a szomszédait tuszkolná az oroszlán elé, a csoport 
eleve vesztes lenne. Csak az egymásban megbízók csoportja lehetett életképes. 
Mivel a csoportban mindenki jól ismert mindenkit és a körülményeket is, a 
csoporton belüli nagy hazugság azonnal lelepleződött. Elkövetőjét kivetették 
maguk közül. Ösztöneinkbe íródott, hogy ha a csoporttag hazudna is, azért 
nagyrészt igazat mond, és csak kisebb dologban vezethet félre. 

Nem volt a csoportban különösebb munkamegosztás, kivéve a kor és a nem 
szerinti feladatokat. Mindenki élelem után jár. Ügyeiket megbeszélésekkel, vi-
táikat békítéssel rendezik. Ha a helyzet két egyén között végképp elmérgesedik, 
egyikük csoportot vált. Mindenki egyenlő, de természetesen a személyiség, a 

Izrael népe a pusztai ván-

dorlás során értette meg az 

ősi igazságot, hogy nem a 

saját javainak és eszközei-

nek köszönheti létét, hanem 

Isten gondoskodik róla. 
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testi erő, az értelem és az ügyesség fontos tényező, befolyásolják, ki mint vesz 
részt a közösen hozott döntésekben. 

Mivel a vándorló életmód miatt a felnevelhető gyermekek száma igen ala-
csony volt, nemcsak a csoporttagok közötti, hanem az idegenekkel szembeni 
erőszak is tiltott. A föld betöltéséig a vadászó-gyűjtögetők ösztönösen kerülik 
az erőszakot. Nincs miért harcolni, hiszen nincsenek felhalmozott, elragadha-
tó javak. A másik elleni erőszak tanult viselkedés. Csak a letelepedést követő 
időszakból ismerünk erőszakos halálra utaló leleteket. Bár fegyverek jóval ha-
marabb léteztek, ember elleni használatukra a leletek szerint először csak -  
ezer évvel ezelőtt került sor. Az –  között zajló amerikai polgárháború 
csatáit elemezve, a lőszer felhasználását és a fegyverek ütközet utáni állapotát 
felülvizsgálva döbbent rá a hadvezetés arra, hogy a katonák legfeljebb %-a 
képes ölni. Ezek nagy többsége korábban komoly lelki megrázkódtatást szen-
vedett, érzelmileg kiégett egyén. Az USA-ban a II. világháború után bevezetett 
módszerek, a céltábla helyett mozgó emberi alakú lemezre lövetés, valamint a 
kegyetlen, érzelmeket kiégető kiképzés vezetett el oda, hogy a %-nyi arányt a 
hatvanas évekre, a vietnami háború időszakára %-ra sikerült növelni.  Az így 
kiképzettek között az öngyilkosok aránya az amerikai átlag közel háromszorosa. 

Környezetünkhöz való igazodásunkat érzéseink irányítják. A lét- és fajfenn-
tartást szolgáló viselkedésünket az öröm és a fájdalom, a siker és a kudarc, a 
többiekhez való viszonyunkat a boldogság és a boldogtalanság érzése vezérli. 
Míg az örömérzés közvetlenül, a sikerélmény közvetve erősíti az egyént, továbbá 
a lehetőségek felkutatására, a küzdésre, tanulásra ösztönzi őt. Azért, hogy legyen 
majd mit ennem és innom, találjak majd párt és legyen családom, sikeresnek kell 
lennem. Az örömérzés rövid, míg a siker, mint például a sikeres érettségi vizsga 
letétele akár napokig tartó felszabadult érzéssel, sikerélménnyel jár együtt. 

A boldogság érzése az ember közösséget szolgáló tevékenységét serkenti és 
jutalmazza. Egyrészt akkor boldog valaki, ha azt teheti, amit szeret csinálni, 
ami testhezálló neki, lásd Csíkszentmihályi Mihály magyar nyelven is megjelent 
könyveiben. Könnyű megérteni, hogy miért. Sokféle képesség oszlik el közöt-
tünk, kinek ez, kinek az jutott, és a csoporton belül is sokféle feladat van. Ezért 
a csoportnak is az a legjobb, ha mindenki azt csinálja, amit szeret. Továbbá az 
önzetlenség tesz boldoggá, mert ahogyan már tárgyaltuk, a vadászó-gyűjtögető 
csoport csak így maradhatott fenn. Az önzetlenség ösztönös szinten rögzült 
bennünk, csak később, a letelepedés után szorult háttérbe. 

 http://www.killology.com/psychological-eff ects-of-combat.
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Letelepedés

Amíg az ember természeti lényként élt, nem kellett aggódnia jövőjéért, nem 
árthatott magának. Amint vadászó-gyűjtögetőként betöltöttük a földet, életmó-
dot váltottunk. Állattartásra és földművelésre rendelkeztünk be, és eközben az 
egymáshoz és a természetes környezethez való viszonyunk is átalakult. Innentől 
fogva nem élhettünk a korábbi, a belénk rögződött ösztönös viselkedést követve. 
De az emberi közösség képes a viselkedésén viszonylag gyorsan változtatni, 
mert gyermekkorban, amikor még könnyebb a nevelés, az ösztönöket kiegészítő, 
hozzájuk hasonlóan működő, tanult viselkedés, erkölcs ültethető az emberbe. 
Az erkölcsös viselkedés szabályait a csoport alakítja ki, és mindenkinek ehhez 
kell tartania magát. Az erkölcs kiegészítheti, módosíthatja vagy akár felül is 
írhatja az ösztönös cselekvést. 

A gazdálkodásra való áttérés Eurázsia nyugati részén 12-13 ezer éve, a Tigris és 
az Eufrátesz között, a mai Törökország területén lévő Göbekli Tepe térségében 
történt. Göbekli Tepe kőkorszaki építmény, feltárása alig húsz éve kezdődött, 
és a feltárás eredményei arra utalnak, hogy a környékén kezdődhetett el a le-
telepedett életmódra való áttérés. Ha ez egyszer valahol megtörténik, utána a 
vadászó-gyűjtögetők mindenhonnan visszaszorulnak, ugyanis egy adott terület 
sokkal több letelepedett embert tarthat el, mint vadászó-gyűjtögetőt. 

A letelepedő ember számos, akkor kézenfekvő esélyt használt ki. Közülük 
néhány előre nem látható következményre vezetett. A nagy testű növényevő 
állatok testfelépítése rokon a mienkkel, és kórokozóik közül néhány az embert 
is megbetegítheti. Korábban csak a vadászok érintkeztek néha közvetlenül az 
állatokkal, és így az állatoktól szerzett betegségek ritkábbak lehettek. De attól 
fogva, hogy az ember a zárt helyen és nagyobb számban tartott állatokkal 
gyakrabban érintkezni kezdett, az állatoktól kapott betegségek is gyakoribbá 
váltak. Ekkor már elég egy mutáció, és az emberek között is terjedő, a 6 év 
alatti gyermekekre igen veszélyes járványok törnek ki. Annyira, hogy a nők-
nek ezentúl szinte folyamatosan szülniük kellett, hogy két-három gyermek 
felnőhessen. Mindennek legnagyobb vesztesévé a gyermekek váltak. Az anya 
szinte mindig várandós volt vagy szoptatott. Eközben reá várt a házimunka és 
a többi gyermekre is fi gyelnie kellett. Nem törődhetett a gyermekeivel eleget, 
türelmetlenné, ingerültté vált, kiabált velük, egy idő után már akár bántalmaz-
hatta is gyermekeit vagy megverette őket az apjukkal. Ezzel megjelenhetett az 
erőszakosság, majd a gyilkosságra való készség is. Mindezek miatt az ember 
Istenéhez, társaihoz és önmagához való viszonya megromlott.

A letelepedés után a megjelenő vagyon vált az értékrend meghatározójává. 
Ettől fogva sikeres embernek a gazdagabb számított. Megindult a többért való, 
azóta is tartó és fokozódó versengés, egyre nagyobb szerepet kapott és kap az 
anyagiasság, az irigység és az önzés. Nemcsak sok munkával, jó ötletekkel válhat 
valaki gazdaggá, hanem úgy is, hogy másokat megrövidít, és a szegényebbeket 
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szolgájává teszi. Az önzetlenség ettől fogva sikertelenné tesz, az önzetlent ki-
használják, becsapják és kinevetik. Egyre kevesebben tölthetik idejüket azzal, 
amit szeretnek csinálni, annyira belefáradnak a kényszerből elvállalt nemsze-

retem munkába. A kialakuló erkölcs korlátozza az 
egyén önzőségét, amint a Tízparancsolat második 
kőtáblája ekképpen összegzi: tilos ölni, lopni, há-
zasságot törni, rágalmazni és irigynek lenni. De 
ahogyan a versengés fokozódik, azok, akik legin-
kább szem előtt vannak, akiknek a viselkedése 
akaratlanul is mintául szolgál számunkra, egyre 
kevésbé követik a második kőtábla parancsolatait. 

A versengés és az önzés megjelenésével és erő-
södésével az ember egyre kevésbé törődik mások-
kal. Eleve keveset törődünk a jövővel, az utánunk 

következőkkel. A versengés és az önzés felerősíti ennek nemkívánatos követ-
kezményeit, negatívan befolyásolja az ötletek megvalósításának mikéntjét, a 
tudományos eredmények felhasználásának módját.

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Vajon ösztönösen anyagiasak vagy erőszakosak vagyunk-e?

– Valaha kik és mikor versengtek, s miért versengünk ma?

Tudomány, technika, innováció, fejlődés

Alapkutatás

Amikor tudományos kutatásról beszélünk, először is különbséget kell tennünk 
az alapkutatás és az alkalmazott kutatás között. Az alapkutatás a természet 
alapvető törvényeit kutatja. Eredeti, va-
lóban új tudományos eredményhez akkor 
juthatunk, ha a tudós olyan természeti 
jelenségre fi gyel fel, ami eddig elkerülte 
mások fi gyelmét. Vagy ami gyakoribb, 
ugyan észrevette azt már más is, de nem 
tulajdonított neki jelentőséget. Általában 
az első lépés, a felismerés a legnehezebb. 
Ehhez egyrészt nagyon sokat kell ahhoz 
tudni, hogy ne fedezzük fel azt, amit 
más már rég felismert. Továbbá jó kép-
zelőerő is szükséges ahhoz, hogy észrevegyük az eddig ismeretlent. Ahogyan 
Szent-Györgyi Albert megfogalmazta: „A tudományos kutatás lényege abban 

A letelepedés után a meg-

jelenő vagyon vált az érték-

rend meghatározójává. Meg-

indult a többért való, azóta is 

tartó és fokozódó versengés, 

egyre nagyobb szerepet ka-

pott és kap az anyagiasság, 

az irigység és az önzés.
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áll, hogy azt lássuk, amit mindenki más lát, de arra gondoljunk, amire senki 
más nem gondolt.”

Kitűnő példa a felfedezésre a röntgensugárzás felismerése. Röntgen katódsu-
gárcsővel dolgozva fedezte fel a röntgensugarakat. Ilyen készülékkel akkoriban 
számos egyetemen dolgoztak, és többen is észleltek 
jelenségeket, melyeket utólag egyértelműen a rönt-
gensugaraknak lehet tulajdonítani. Például többen 
is észrevették, hogy a kisülési csövek környezetében 
lévő fi ókokban, szekrényekben tartott, gondosan 
csomagolt, elzárt fényképezőlemezek idővel meg-
sötétedtek. Amikor az egyik tanszékvezetővel a se-
gédje közölte, hogy mindig pont azok a fényképező-
lemezek mennek tönkre, amelyeket a katódsugárcső környékén raktároznak, a 
tanszékvezető utasította, hogy ezentúl ne tartsa a fényképezőlemezeket a cső 
közelében – ám ő sem jött rá arra, amire később Röntgen.

1895-ben Röntgen észrevette, hogy egy asztalfi ókban bőrtokban tartott, fekete 
papírba csomagolt fényképezőlemezen egy kulcs képe jelent meg. Ez a kulcsot 
az asztalnak egy felső fi ókjában tartották és a katódsugárcső éppen asztal 
fölött volt a falhoz erősítve, egy vonalban a kulccsal és a fényképezőlemezzel. 
Röntgen feltételezte, hogy ez a katódsugárcső által kibocsátott, az asztal fáján 
és a csomagoláson áthatoló és a vaskulcs által elnyelődött, addig ismeretlen su-
gárzás az oka a fotólemezen megjelenő képnek. Kísérletezni kezdett és eközben 
észrevette, hogy egy fl uoreszkáló anyaggal bevont ernyő, amely véletlenül a cső 
közelében volt, világítani kezdett, amikor a csövet bekapcsolta. Néhány hetes 
megfeszített kísérletezés után elkészült a felfedezését ismertető közleménnyel.

Szó sincs arról, hogy a tudományos alapkutatás eredményei kőtáblába véshe-
tőek, tévedhetetlenek, megkérdőjelezhetetlenek lennének. Csak annyi mond-
ható, hogy a későbbi időszak tévedései kevésbé súlyosak a korábbiaknál. A tu-
domány csak igen alapos ellenőrzés után fogad el új, eredeti eredményt, átütő 
erejű felfedezést. Egy újonnan felfedezett jelenséget sokan és sokféle módon 
kezdenek vizsgálni. Az alapkutatással foglalkozók túlnyomó része ilyen jellegű 
kísérletező és elméleti munkával foglalkozik.

A tudományos munkák hibáinak leggyakoribb oka lélektani eredetű. Meg-
lehetősen hosszú és fáradságos a kísérletező és a számolásokat végző tudósok 
munkája. Nem csupán a kísérletek, számolások végzése időigényes és nehéz, 
hanem a kapott eredmények ellenőrzése is komoly erőfeszítést követel. A kutató 
számít valamiféle eredményre, már kezdetben körvonalazódik előtte, mi várha-
tó. Ilyen támpontokat nyújt a kísérletező számára, mit láttak már korábban má-
sok, mit jósol az adott mérésre a modell. Az elméleti kutató is számít valamiféle 
végeredményre, hasonló szempontok alapján. A várakozások szinte valamennyi 
tudományos munkát, annak ellenőrzését, értékelését is befolyásolják, rosszabb 
esetben meg is határozzák. Ha ugyanis a várt vagy ahhoz hasonló eredményt 

„A tudományos kutatás 

lényege abban áll, hogy 

azt lássuk, amit mindenki 

más lát, de arra gondol-

junk, amire senki más nem 

gondolt.”
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kap a kutató, hajlamos a munkát máris alaposabb ellenőrzés nélkül lezárni és 
az eredményeket nyilvánosságra hozni. Ha viszont nem jön ki a várt eredmény, 
nekilát a tüzetesebb elemzésnek, hibakeresésnek, és általában talál is hibákat. 

Mivel az alapkutatással foglalkozók a még ismeretlent kutatják, eredményei 
nem tervezhetők és nem kérhetők számon. Ennek ellenére mára az alapkuta-
tásban is a teljesítmény mérlegelésén alapuló gazdaságossági szemlélet került 

előtérbe, és emiatt az alapkutatással foglalkozónak 
is folyamatosan számot kell adnia teljesítményéről. 
Számadásuk tudományos közlemények írását jelen-
ti, így rengeteg – gyakran felesleges – közleményt 
írnak. A „publish or perish” („közölj vagy pusz-
tulsz”) fenyegetésének árnyékában élnek. E kény-

szer nélkül szabadabban gondolkodhatnának, érlelhetnék ötleteiket, és csak 
akkor közölnének, ha arra érdemes felismerésre jutottak. A folyóiratok tömegeit 
megtöltő közleményhalmaz nagyobb része a közlési kényszer, valamint az em-
lített lélektani ok miatt hibás. Így a befektetésekhez képest az eredmény túl 
kevés. Gazdaságossági szempontból az ilyen jellegű, a gazdaság által megrontott 
tudományos tevékenységre nincs szükség és igény. A saját magukkal versenyző 
kutatók vagy kutatócsoportok felmérhetetlenül többet adnának a világnak. 

Alkalmazott kutatás

Ezzel szemben az alkalmazott kutatás azzal foglalkozik, hogy az alapkutatás 
eredményeit hogyan lehetne a gyakorlatban használni. Röntgen felfedezését 
azonnal követte a röntgensugárzás alkalmazásainak kutatása, amely elsősorban 
az orvoslás terén vált hasznossá. Egyrészt a betegségek felismerésére, másrészt 
daganatos betegségek röntgenkezelésére alkalmas. További alkalmazásai az 
anyagminőség-, anyagszerkezet- és élelmiszervizsgálatok.

Az alkalmazott kutatások eredményeinek felhasználásához szükséges eljárá-
sokkal, a technológia kidolgozásával a mérnökök foglalkoznak. Jól használható, 
gazdaságosan előállítható, megbízhatóan működő eszközöket, készülékek gyár-
tási eljárását kell kidolgozniuk. Technikának a műszaki (mérnöki) tudomány 
eredményein alapuló ismereteket vagy szaktudást nevezzük. 

A megújítás (innováció) azt jelenti, hogy egy új felismerés, valamilyen jó ötlet 
alapján egy korábban már létezőt átdolgozunk, kibővítünk. Sokszor az ötlet 
alapja egy más terület, például a számítógépes feldolgozás alkalmazása. Ezt 
alkalmazva a korábbi röntgenképes módszert bővíteni lehet, így több szögből 
felvételt készítő, térbeli, komputertomográfi ás kép készíthető. 

A tudomány csak igen ala-

pos ellenőrzés után fogad 

el új, eredeti eredményt, 

átütő erejű felfedezést.
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A tudósok és a felhasználók felelőssége az új eljárások 

bevezetése alkalmával

Ha az ember új, életét jobbá és kényelmesebbé tehető lehetőséget fedez fel, 
hajlamos arra, hogy rögtön alkalmazza. Ekkor gyakran fi gyelmen kívül hagyja, 
hogy a világ dolgai nem függetlenek egymástól. Ha valahol valamit megváltoz-
tatok, az nem csupán azt eredményezheti, amit el 
szeretnék vele érni, hanem váratlan, szándékolatlan 
következményekkel is járhat. 

A vadonatúj felfedezés, eljárás gyakorlati alkal-
mazása eleve kockázatos. A mellékhatások már akár 
néhány éven, egy-két évtizeden belül jelentkeznek. 
Így volt ez akkor is, amikor 1896-ban a röntgenvizsgálatot, majd később a 
röntgenkezelést bevezették és kidolgozták. Az elején még mit sem tudhattak a 
röntgensugárzás és általában az újonnan felfedezett sugárzások egészségügyi 
ártalmairól. Az orvos keze a felvételek készítése közben különösen gyakran 
került a sugárzás útjába, így számosan váltak foglalkozásuk áldozatává. Több 
mint négyszáz orvosról tudunk, aki a röntgensugárzás okozta rákba halt bele. 
A hamburgi Szent György Kórház parkjában állított emlékmű rájuk emlékezik, 
tizennyolc magyar orvos neve is szerepel rajta. 

Az új ötlet gyors alkalmazása jóval nagyobb kárt okozhat, mint amennyi 
hasznot reméltek tőle. Hogy egy nagyon jónak látszó ötlet gyors, kellően át nem 
gondolt, kísérletileg nem ellenőrzött alkalmazása mire vezethet, azt a használt 
gumiabroncsok természetet gazdagítónak szánt alkalmazása is mutatja. A het-
venes években Florida partjai mentén kétmillió, 2,54 cm vastag nejlon kötéllel 
tízesével összeerősített gumiabroncsot süllyesztettek a tengerbe. Nagyszerű 
megoldásnak ígérkezett, mert arra számítottak, hogy amellett, hogy így meg-
szabadulnak a hulladéktól, egyúttal a tenger élővilágának változatosságát is 
növelik, hiszen korallállatkák telepednek majd rájuk és idővel korallzátonyokká 
fejlődnek. Az ötlet kitalálói azt remélték, hogy ezzel a természetet gazdagítják, 
és ráadásul a térség idegenforgalmát is fellendítik. De csak kisebb mértékű 
telepedést észleltek, és később az is kiderült, miért. Az abroncsokból a sós 
tengervíz mérgező vegyületeket kezdett felszabadítani. A kilencvenes években 
a partvidéket sújtó hurrikánok által keltett hullámverések szétszaggatták az 
abroncsokat összefogó köteleket, így az abroncsok száz mérföldes körzetben 
szóródtak szét. Ha az abroncs mozog, nem telepednek meg rajtuk a szerveze-
tek, és amelyek rajtuk vannak, azok is lesodródnak róluk. Még nagyobb baj 
az, hogy a sodródó abroncsok az útjukba eső természetes korallzátonyoknak 
csapódnak és elpusztítják azokat. A kormányzat haditengerészeti egységeket 
mozgósított a korallzátonyokat közvetlenül veszélyeztető abroncsok kiemelésé-
re, majd 2009-ben Obama elnök kitüntetéseket adott át a műveletet sikeresen 
végrehajtóknak. 

…az ember gyakran figyel-

men kívül hagyja, hogy a 

világ dolgai nem függetle-

nek egymástól.

Vall_ped.indb   125 2016. 11. 29.   12:35:57



ESZKÖZ

| 126

Hogy miként lehet a kutatómunkát a közérdeket sértő módon felhasználni, 
arra jó példa a nejlonharisnya története. Felmerült az ötlet, hogy a nejlonból ki-
váló minőségű tetszetős harisnya készíthető. A múlt század negyvenes éveiben a 
nejlonharisnya hatalmas sikert aratott. Eleinte tartós volt, szinte lehetetlen volt 
elnyűni, tíz pár elég volt egy életre. Egyenesen úgy hirdették, hogy nemcsak ha-
risnyaként, hanem vontatókötélként is használható. Gyártóinak pont ez okozott 
később gondot. A versenyt szabályzó törvény határain belül a vállalkozó bármit 
megtehet, számára az ember csak munkaerő és fogyasztó. Ezért kidolgoztatták a 
csak néhány használatra alkalmas harisnya technológiáját. Nekik megérte, a nők 
azóta folyamatosan vásárolnak harisnyát. Forrásainkat pazarolva ma százszor any-
nyian foglalkozhatnak harisnyával, mint ahány emberre szükség volna. (Lerontott 
termékre számtalan más példa is van a mai gazdaságban.)  Ez is az oka annak, hogy 
józan becslések szerint mai eszközeinkkel a jelenlegi termelés  százaléka már 
fedezhetné tényleges szükségleteinket. Ha pedig fenntarthatóan gazdálkodnánk, 
valamennyien kedvünkre való, értelmes munkát végző boldog emberek lehetnénk. 

Az Exxon már a hetvenes években, azaz jóval korábban, mint mások, foglal-
kozott a világméretű éghajlatváltozás kutatásával.  Mivel a felmelegedés növeli 
a tengerszintet, a tengeri olajkutak emelvényeinek tervezéséhez pontosabb 
előrejelzésekre volt szükségük. Továbbá Indonézia partjainál egy hatalmas,  
százaléknyi széndioxidot is tartalmazó földgázmezőt készültek kiaknázni. De 
már akkor világos volt, hogy a felmelegedés oka elsősorban az ősmaradványi 
erőforrások, az olaj, gáz és a szén eltüzelésekor keletkező széndioxid légkörben 
való felszaporodása lehet. Az Exxon és társai tisztában voltak azzal, hogy ez 
nekik sokba kerülhet majd. -ben leépítette a világméretű felmelegedéssel 
foglalkozó kutatásait és az abban kételkedő csoportokat kezdte anyagilag támo-
gatni. -ben tekintélyes összegű adománnyal támogatta Bush elnökválasz-
tási hadjáratát, aki -ben nem volt hajlandó aláírni a széndioxid-csökkentést 
előíró kyotói egyezményt. Mindezek miatt New York állam főügyésze -ben 
vizsgálatot indított, és kérte az Exxon felmelegedéssel kapcsolatos korábbi ku-
tatási anyagainak átadását. -ban erre válaszul egy felmelegedést tagadó 
képviselő kongresszusi vizsgálatot indított a főügyész, a Greenpeace és több 
más, az Exxon ügyeit feltáró környezetvédelmi egyesület ellen.

Manapság az alapkutatások egy részét is a felhasználó kezdeményezi. A DNS 
teljes állományának feltárását végző humán genom programot főleg a geneti-
kailag módosított élőlények (röviden: GMO, Genetically Modifi ed Organisms) 
létrehozásában érdekelt nagyvállalatok és a gyógyszeripar támogatta. Minél 
több gén szerkezetét szerették volna megismerni, mivel az életműködésekhez, 
az élet továbbadásához és a környezethez való alkalmazkodáshoz szükséges 

 Lásd pl. http://www.origo.hu/itthon/20121117-miert-megy-tonkre-minden-olyan-gyorsan- 
vane-tervezett-elavulas.html.

 http://www.greenpeace.org/usa/global-warming/exxon-and-the-oil-industry-knew-about-
climate-change/.
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adatállományt a sejt DNS-állománya tárolja. A sejt munkásai a fehérjék, vala-
mennyi enzim fehérje és a hormonok nagy része is fehérjemolekula. A DNS fe-
hérje elkészítését leíró szakasza a gén. Korábban, az ezredfordulóig a tudomány 
úgy tartotta, hogy egy gén egy fehérjét határoz meg, és egy fehérjéhez egyet-

len művelet rendelhető. Ezért úgy vélték, 
hogy a DNS-láncban csak a géneket tar-
talmazó szakaszok lényegesek. Felesleges 
tartották a többi részt, amely az embernél 
a DNS-lánc közel 98 százaléka. Erre a fel-
tevésre épül a biotechnológia, amely más 
szervezetből származó gént, géneket ültet 
be a DNS-be. Mivel úgy tartották, hogy 
a betegségek jó részének oka az, hogy a 
beteg bizonyos génjeiben génhiba van, 
a gyógyszeripar a teljes DNS feltárásától 
valamennyi gén szerkezetének megisme-

rését várta. Azt remélték, hogy ezek birtokában a gyógyszerkutatás hatalmas 
lehetőséghez juthat, mert személyre szabott gyógyszerek lesznek készíthetőek. 

Feltételezték, hogy mivel az összetettebb szervezetek működtetéséhez több-
féle művelet szükséges, a törzsfejlődés során kialakult magasabb rendű élő-
lényeknek több génje kell hogy legyen, mint az egyszerűbb élőlényeknek. Ez 
alapján becsülték meg, hogy az embernek 140 ezer génje lehet. De a genomok 
feltárásakor kiderült, hogy az embernek a várt 140 ezernél sokkal kevesebb, 
legfeljebb 24-25 ezer génje van. Ez nem sokkal több, mint egy alaposan tanul-
mányozott, ám száz sejtnél kevesebből álló fonálféreg 19 ezer génje. Ráadásul ez 
a két génkészlet jelentős átfedésben is van. Ekkor jöhettünk rá arra, mennyire 
keveset tudunk arról, miként működik a DNS. Továbbá kiderült, az „egy gén – 
egy fehérje” alapfeltételezés sem tartható. Ugyanaz a gén másféle sejtben más 
feladatot kaphat. Akár úgy is, hogy a belőle készülő fehérje gyártásához csak a 
gén egy szakasza van felhasználva.

Az ember és a fent említett fonálféreg génkészletének nagyfokú hasonlósága 
csak úgy értelmezhető, hogy egy adott művelet elvégzéséhez gének sokasága 
működik együtt. Csak a legegyszerűbb műveletek vezethetők vissza egyetlen 
génre vagy egy-két gén együttműködésére. Bizonyos gén vagy gének kezdik a 
műveletet, amelynek végzése során egyes gének kilépnek a folyamatból, mások 
pedig belépnek. Kiderült, hogy az egyes gének kifejeződésében, ki- és bekap-
csolásában szerephez jutó rövid RNS-molekulák a „hulladék” DNS-ben vannak 
kódolva. Mindezzel az epigenetika foglalkozik, amely ma az egyik leggyorsabban 
fejlődő tudományág.

A DNS feltárásával megtudhattuk, hogy a GMO alapfeltevése, miszerint egy 
gén egyik szervezetből a másikba való átültetése kockázatmentes, kérdőjelessé 
vált. Nem tudható, hogy az átültetett gén hogyan kerül kölcsönhatásba a gaz-
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danövény génjeivel, miként módosítja a gazdanövény epigenetikai rendszerét. 
Ezt minden egyes esetben külön ellenőrizni kellene. A gyógyszeripar pedig 
azzal szembesülhetett, hogy a gének szerkezetének ismeretében csak egyes, 
nagyobbrészt ritkább betegségre tervezhet gyógyszereket. 

Gyakran előfordul, hogy a megrendelők által elkészült kutatási eredmény 
számukra kedvezőtlen, ezért nem hozzák nyilvánosságra. Ha pedig a kutató 
vagy kutatók mégis közölni mernék, hatalmas botrány tör ki. A megrendelő 
cég zsoldjába szegődött kutatók negatív eredményei hatalmas botrányt kavar-
hatnak, ahogyan ez a GMO-s élelmiszerek esetén már többször is megtörtént. 
Odáig jutottunk, hogy manapság a szakfolyóiratokban megjelent közlemény 
végén érdemes elolvasni, kik támogatták a kutatást, és ennek tudatában kell 
megítélni tartalmának elfogadhatóságát.

Az USA-beli gazdasági szabályzók egyenesen gátolják azt, hogy egy termék 
megbízhatóságát valaki is kétségbe merje vonni. Az USA-ban a terméket előállító-
nak nem kell ártalmatlanságát külön bizonyítani. A felhasználó a gyanúja alapján 
kérheti a vizsgálatot, de ha a termék ártalmatlannak bizonyult, és a vizsgálat ideje 
alatt a forgalmazás be volt tiltva, a gyártó kártérítést követelhet a vizsgálatot ké-
rőtől, mert anyagi veszteséget szenvedett az elmaradt haszna miatt. Azaz a céget, 
akárcsak egy élő személyt, megilleti az ártatlanság vélelme. Az EU szabályzás 
szerint viszont a termék előállítójának kell bizonyítania terméke megbízhatóságát. 

A gazdaságnak az a jó, ha a tudós, a kutató és bárki más csak a szakmájához 
ért. Ekkor csupán „beszélő szerszám”. Egy USA-beli éghajlatkutatóról írta egy 
ismerőse, hogy kiváló a szakmájában, jegyzik a munkáját, ám évente közel 
tízszer ül repülőre, és nemrég nagy házat vett magának. Bár tudja jól, mivel jár 
a világméretű felmelegedés, és arról beszél mindig, hogy azt nagymértékben 
az ember okozza a pazarló életmódjával járó széndioxid-kibocsátással, de ez 

a tudása nem vált életmódját alakító tényezővé. 
Hiába óv nyilatkozataiban a felmelegedés követ-
kezményeitől, ha környezete azt tapasztalja, hogy 
ő maga hogyan él. Az általunk akaratlanul is adott 
mintával befolyásoljuk a minket ismerők viselkedé-
sét. Az éghajlatkutató esete az általános, a kevesek 
a kivételek. Ha nem így, hanem szolidan, szerényen 
élve végezné mindezt, kilógna a sorból. A kívülállók 
közül sokan elismernék és tisztelnék, de pályatársa-
inak nagy többsége más véleménnyel lenne róla. Ez 

nemcsak a kutatókra, hanem valamennyi értelmiségi pályán élőre vonatkozik. 
Hasonló ez ahhoz a példamutatáshoz, hogy az orvos és a tanár ne dohányozzék.

Senkinek sem volna szabad homokba dugni a fejét, amikor kenyérkereső 
foglalkozásának vagy életmódjának a jelenre és az emberiség jövőjére gyakorolt 
hatásáról van szó. Ha az Exxon alkalmazottját vagy bárki mást erről kérdeznénk, 
azt mondaná, hogy nem biztos, hogy ez így van. Ha pedig elismeri, hogy bizony 
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ilyen munkával keresi a kenyerét, létfenntartási ösztöne ezt mondatja vele: ha 
én nem csinálnám, én és a családom húzná a rövidebbet. Azonnal valaki más 
lépne a helyembe, más is ugyanígy él.

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉS

Vajon az eldobhatóság mellett milyen más szempontok miatt választották 

a termelők a tervezetten elavuló termékek gyártását?

Ember és gép

Egy felnőtt ember napi táperőszükséglete 2500 kcal. Teljesítményre átszámítva 120 
wattosak vagyunk, fogyasztásunk két állandóan égő 60 wattos izzó fogyasztása. 
Étolajjal hajtva napi három decivel mennénk. De külső erőforrásaink is vannak, 
legkorábbi a tűz. A letelepedés után az ember a munkák elvégzését könnyítő 
szerszámokat készített. Később megjelentek a gabona őrléséhez, a szállításhoz 
és más hasonló művelethez több mozgó alkatrészből álló egyszerű gépek, melyek 
működtetéséhez egy idő után külső erőforrásokat, állati erőt, vízi erőt és szélerőt 
is kezdtek alkalmazni. A gépek megsokszorozták a végzett munka teljesítményét 
és hatásfokát.

Ahogy növekedett a népesség, és amint szűkösség támadt valamiben, az a 
fejlődés hatóerejévé válhatott. Anglia hozható fel erre példának, ahol korábban 
is ott hevertek a föld felszínén a fekete kövek. Tudták, hogy jól ég, de mivel 
a szén piszkos, a füstje bűzös, továbbá kormoz is, 
lenézték azokat, akik szükségükben szénnel tüzel-
tek. Idővel azonban az erdők megritkultak és az 
emberek ráfanyalodtak a szénnel való tüzelésre. 
Eleinte csak össze kellett szedni az itt-ott heverő 
széndarabokat. Később már bányászni kellett, a külszíni fejtéshez többet kellett 
dolgozni. Amint elérték a talajvíz a szintjét, a vizet lovakkal hajtott gépekkel 
emelték ki. De ez az eljárás is csak bizonyos mélységekig használható. Hogy 
tovább művelhessék a bányát, magát a szenet kezdték a szivattyút működtető 
gép, a gőzgép erőforrásaként használni. Ez vezetett a 18–19. században lezajlott 
ipari forradalomhoz, ekkor született meg a gépesített gyáripar.

Energiafelhasználásunk érzékeltetésére kiszámíthatjuk, hogy hány ember-
nek kellene dolgoznia egy emberre azért, hogy az általa felhasznált energiát 
megtermelje. Aszerint, hogy a 120 wattnak hányszorosát használjuk fel, az 
erőforrás-rabszolgák számáról beszélhetünk. Európában az ipari forradalom 
előtt a háziállatokkal és a különféle malmokkal átlagosan három-négy erő-
forrás-rabszolga jutott egy főre. A gőzgépek használatával rohamosan nőni 
kezdett az egy fő által naponta felhasznált energia mennyisége. Mivel egy 
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adott árucikk gyáripari termeléséhez jóval kevesebb munkást alkalmaznak, 
mint amennyi a kézműves, kisipari módon termeltekhez szükséges, ezért nő a 
munka termelékenysége és így a gyáriparos haszna. Emiatt azóta is egyre több 
munkafolyamatot gépesítenek, nemcsak a termelésben, hanem a szolgáltatá-
sokban és a kereskedelemben is. Mindehhez egyre több erőforrás és nyersanyag 
szükséges. Ma az erőforrás-rabszolgák száma egy emberre vetítve az USA-ban 
100, Európa nyugati országaiban 50, Magyarországon 30, a világátlag pedig 15.

A gépi termelés az élelmiszeriparban és sok más területen is a házinál rosz-
szabb minőségű terméket állít elő. Példa erre az őrölt paprika készítése. A házi 
paprikát a saját kertben termelik, mindig az éppen megéretteket szedik. Egyen-
ként válogatják és darabolják, a hibás részeket kidobják. Napon szárítják, s 
amint megszárad, megőrlik. Piacon adják el, vagy a korábbi vevőik vásárolják 
meg. A házi paprikát nem nehéz a nagyüzemi paprikától megkülönböztetni. 
Annyival jobb, hogy a vevők készséggel fi zetnek érte többet, mint az üzem – 
külső erőforrások bevonásával gyártott – árujáért.

A mindenáron való gépesítés ezeknél jóval súlyosabb következményekhez 
is vezetett. Gadó György Pál tanulmányában részletesen elemezi ezeket. Roha-

mosan nő az emberek közötti egyenlőtlenség, amit 
természetünknél fogva nagyon nehezen viselünk 
el. Az erőforrásaink és nyersanyagaink is kimerülő-
ben vannak. A tőkés gazdaság enélkül összeomlik, 
és bomlási folyamata fokozódó erőszakkal és felfor-
dulással jár együtt, és akár újabb világháborúba is 
torkollhat. Az ősmaradványi (fosszilis) erőforrások, 
a szén, az olaj és a földgázkészletek elégetésekor 
légkörbe jutó széndioxid világméretű felmelege-
déshez vezetett, melynek fokozódása a földtörténet 

hatodik nagy kipusztulását idézheti elő. Ennek során nemcsak az emberiség, 
hanem az élővilág fajainak nagyobb része is eltűnhet.

John M. Keynes angol közgazdász, akit a 20. század első felében arra fi -
gyelmezettek, hogy az általa javasolt és bevezetett gazdaságpolitika hosszabb 
távon súlyos következményekkel jár majd, azt a választ adta: „In the long run 
we are all dead”, azaz: „Hosszú távon valamennyien halottak leszünk.” Ehhez 
azt is hozzá szokták tenni, hogy az utánunk jövők nagyobb gazdagságuk és 
fejlettebb tudományuk segítségével úgyis boldogulnak. Nekünk elég a jelennel 
foglalkozni. Ha elődeink a jövőre is gondolva kezdték volna bevezetni az újat, ma 
jóval kevesebb gondunk lenne. Utódainkra pedig sokkal több megoldanivalót 
hagyunk, mint amennyit elődeinktől örököltünk. 

Valaha léteztek társadalmak, akik óvatosak voltak az új alkalmazásával, de 
ma már ők is azt csinálják, amit a többiek. Mára világszerte úgy gondoljuk, 
hogy ha valamiről megtudtunk valamit, akkor arról máris eleget tudunk, és 
alkalmazhatjuk a gyakorlatban, különben lemaradunk a versenyben.
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Természetes és mesterséges környezet

Az ember csak a természetes környezetében életképes, legalábbis az 1991-ben 
végzett Bioszféra 2 nevű kísérlet eredménye erre utal. Arizonában a külvilágtól 
üvegfalakkal teljesen elzárt környezetet hoztak létre, melybe a földi körülmé-
nyeket utánzó elemeket, erdőt, szántóföldet, vízzel borított és egyéb fontosnak 
tartott elemeket építettek be. Mindazt fi gyelembe vették, amit a tudomány 
fontosnak tartott. Emberekkel telepítették be, és arra voltak kíváncsiak, hogy 
képesek-e fenntartható módon élni. A kezdeti tervek szerint két évet szántak 
volna a kísérletre, de teljes kudarc lett az eredmény, ezért a kísérletet jóval 
hamarabb be kellett fejezni. Ez is arra utal, hogy egyelőre ne reménykedjünk 
abban, hogy valaha a Marson vagy másutt leteleped-
hetünk. Itt, a saját természetes környezetünkben 
kell fenntartható módon élnünk.

A gazdálkodás alakítja a környezetet. Ha ott, ahol 
vadon élő állatok legeltek, most mi legeltetünk, ter-
mészetbarát gazdálkodást folytatunk. A földművelés akkor természetbarát, ha 
a termőtalajt nem pusztítja. A termőtalaj a talaj felső, kb. félméteres rétegét 
alkotja. A termőtalaj valamennyi fontos tulajdonságát, így a termékenységét, 
vízháztartását, levegősségét és lazaságát az élővilága, és a tömegével arányos 
széntartalma határozza meg. 

A növény a talajból egyszerű szervetlen vegyületeket, elsősorban vízben oldott 
nitrogénsókat, kálisót és foszfátokat vesz fel. Miközben a vizet elpárologtatja, a 
sókban található nitrogént, káliumot és foszfort és egyéb kémiai elemet beépíti 
a szervezetébe. Ezeknek pótlódniuk kell, azaz vissza kell majd kerülniük a ta-
lajba. A növény által felvett elemek a lehullott levelek és korhadékok, valamint 
az állati anyagcseretermékek és tetemek szerves vegyületeinek alkotórészeként 
a talaj felszínére kerülnek. Ott a talaj élővilágát táplálják, az állatok testében 
és a talajban élő baktériumok bontják le a szerves vegyületeket. Anyagcseréjük 
végtermékei között a nitrogén, kálium, foszfor, valamint más elemeket tartal-
mazó egyszerű szervetlen vegyületek is ott vannak. Ezzel a növények gyökerei 
által korábban felvett elemek visszajutnak a talajba. Így míg a talaj élővilága a 
növényeket, addig a talaj élővilágát a talaj feletti élővilág táplálja.

A hagyományos mezőgazdaság a termést betakarítja és elviszi, de az annak 
megfelelő szerves anyagot szerves trágyaként visszajuttatta a talajba, így a talaj 
élővilága épen maradhatott. Nincs szükség külső erőforrásra, sem vegyszerekre. 
A vetésforgó nemcsak a talajt, hanem egyúttal a termesztett növényeket is védi, 
hiszen kártevőik nem a gazdanövényük földjén kelnek ki. A világ népessége 
1950-ben 2,5 milliárd volt, a hagyományos gazdálkodás ennyit még éppen el 
tudott tartani. 

1950 és 1985 között a világ mezőgazdasága hatalmas átalakuláson ment át. 
A folyamat az USA-ból indult. A második világháború után a feladatukat vesztett 
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hadiüzemek számára új piacokat kerestek. A bombák robbanótöltete ammó-
nium-nitrátból készül, ez egyben a nitrogénműtrágya alapanyaga is. A nehéz 
harci járműveket gyártó üzemek kombájnok, traktorok és más mezőgazdasági 
nagyüzemekben használható gépek gyártására állhatott át, melyek így eleve 
hatalmas méretű gépeket fejlesztettek ki. Ha a folyamat Japánból indult volna, 
kisméretű, MTZ traktorokhoz hasonló gépeket gyártottak volna. A hatalmas 
gépekhez hatalmas, egybefüggő földterületeket kellett kialakítani. Az USA-ban 
a farmok nagy többsége eltűnt, a határban lévő fákkal és bokrokkal, az élővi-
lágukkal, madarakkal és másokkal együtt. Mindent letaroltak, a határ a ma 
ismert sivár termelési térséggé vált. Hazánkban is ez történt, kivéve az olyan 
térségeket, ahol a terepviszonyok, mint a homokbuckák vagy meredekebb lejtők 
miatt alkalmatlanok a nagyüzemi művelésre. Sajnálatos módon hazánkban 
az EU-ba való belépésünk után a határban megmaradt bokrok és fák irtásával 
növelték meg a termőterületeket, ugyanis így a gazdák magasabb területalapú 
támogatáshoz jutnak. 

Iparosították a mezőgazdaságot. A keresztezett vetőmagokkal, új növény-
fajtákkal, rendszeres öntözéssel, gépesített talajműveléssel, műtrágyázással 
és vegyszeres növényvédelemmel a gabona átlagtermése 1950 és 1985 között 
világszerte közel a három és félszeresére növekedett. Hazánkban túlnyomórészt 
1960–61-ben, a gazdák téeszekbe kényszerítésével zajlott az iparosított gazdálko-
dásra való áttérés. 2016-ra a világ népessége háromszorosára, 7,5 milliárdra nőtt.

A foszfát és kálisó műtrágya alapanyagát bányásszák, a nitrogénműtrágyát 
a levegő nitrogénjéből gyártják. A nagyüzemben tartott állatok ürüléke kör-
nyezetszennyezővé vált. A növénynek mindegy, hogy a felvett ásványi só ipari 
termék vagy a talaj élővilágának anyagcsereterméke. Viszont ha a talaj a szerves 
trágya helyett csak műtrágyát kap, élővilága éhezik. Mivel a műtárgya a talajban 
élők anyagcsere végtermékével azonos, nagyobb mértékű használata méreg a 
talajélet számára. Csak szerves trágyázás mellett és kis adagokban, a növény 
fejlődésének megfelelő időszakban lenne szabad műtrágyázni, különben az pár 
évtized alatt kipusztítja a talaj élővilágát. A talaj szén hiányában a vizet és a 
műtrágyát sem köti meg, terméketlenné válik.

A nitrogénsón, kálisón és foszfáton kívül kisebb mennyiségben másféle ásvá-
nyi sókra is szüksége van a növénynek. Emiatt a műtrágyázott föld terményeinek 
beltartalma jóval kevesebb vasat és egyebet tartalmaz, mint a hagyományos 
módon termelt növényé. Általában nem pótolják őket, hanem a mélyszántások 
után fentebb kerülő rétegekből vehető fel. A mélyszántás egyben lazítja is a talajt, 
ellensúlyozva a nehéz gépek talajt tömörítő hatását. Bármekkora felületű tal-
pakkal rendelkeznének is, sűrítik a talajt, emiatt a hajszálgyökerek nehezebben 
fejlődnek. Hagyományos művelés esetén a giliszták és más talajélők lazán tartják 
a termőföldet. Mélyszántás után a talaj sokkal gyorsabban pusztul. Kiadósabb 
zivatar után a vízlevezető csatornák sáros vízzel telnek meg és a szénvegyületek 
végül a tengerekbe mosódnak. Ez az óceánok élővilága pusztulásának fő oka.
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12-13 ezer évvel ezelőtt kezdődött a földművelés, 1975-ig a Föld termőtalajá-
nak 50 százaléka pusztult el, mely elsősorban a lejtős területekről mosódott le. 
1975 és 2015 között a Föld termőtalajainak harmada odaveszett. Ezt a tudomány 
előre látta, de a szava nem számított. Akkoriban, amikor a magyar parasztsá-
got a termelőszövetkezetekbe kényszerítették, az 
1961/62-es tanévben a hajdúszoboszlói gimnázium 
három diákja – az iskola tanulóinak nagyobb része 
környékbeli gazdálkodó gyermeke volt – a Nagyüze-
mi mezőgazdaság és a biológia című dolgozatával az 
Országos középiskolai tanulmányi versenyen elért 
eredménye alapján felvételi nélkül került egyetemre. 
Az iparszerű gazdálkodás fent tárgyalt veszélyeiről 
szólt a dolgozatuk. Ezt a tárgykört javasolta tanáruk, a három tanuló a közép-
iskolai anyag alapján meg tudta írni a dolgozatot, és a minisztériumi bírálók 
a legjobbak közé sorolták munkájukat. Mindez azt mutatja, hogy 1961-ben 
a magyar agrárértelmiség tisztában volt azzal, mekkora veszély fenyegeti a 
magyar mezőgazdaságot, és hogy mi lesz ennek a távlati következménye. Bár 
szinte semmit sem tehettek a csapás elhárítására, de ezen a módon legalább 
kinyilváníthatták véleményüket. Ma viszont a gazdálkodók túlnyomó része 
nincs azzal tisztában, mint pusztítják el termőföldjeiket. Ha tudnák, mihama-
rabb az ökológiai alapú gazdálkodásra térnének át mindazok, akik megtehetik.

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉS

Hogyan pusztítja el a termőtalajt az iparszerű mezőgazdaság?

Atomenergia

Ami az érc- és egyéb nyersanyagkészleteket illeti, annak mindig a legkönnyeb-
ben kibányászható hányadát termelik ki. Így az ércek fémtartalma csökken és a 
feleakkora fémtartalmú ércből ugyanannyi fém kinyerése nem kétszer akkora, 
hanem annál jóval több erőforrást igényel. Ugyan a fémből készült terméket 
használatuk után újrahasznosíthatjuk, de ehhez is erőforrás kell. A fennmaradás 
alapkérdése az, hogy erőforrásainkat korlátlannak tekintjük-e.

Legfontosabb ősmaradványi erőforrásaink, a könnyen kitermelhető kőolaj 
és a földgáz kimerülőben vannak. Ugyan bőven van még jóval nehezebben, a 
vízkészleteket és a környezetet is erősen szennyező módon kitermelhető kőolaj 
és földgáz, de a kitermelés annyira sokba kerül, hogy azt a felhasználóik már 
nem képesek megfi zetni. Végeredményben ez világgazdasági válsághoz, a ke-
reslet és a kínálat csökkenéséhez, a világkereskedelem leépüléséhez és a tőkés 
gazdasági rend összeomlásához vezethet.

12-13 ezer évvel ezelőtt 

kezdődött a földművelés, 

1975-ig a Föld termőtalajá-

nak 50 százaléka pusztult 

el, mely elsősorban a lejtős 

területekről mosódott le.
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A jelenlegi napelemek, szélerőművek és más, megújuló energiaként hirde-
tett erőforrások egyike sem képes átvenni a kőolaj szerepét. Amikor a szén 
felhasználása elterjedtté vált, kb. hatvan éven belül, 1900-ra a szénből nyert 
energia mennyiségben és használhatóságának lehetőségeiben is felülmúlta 
a fatüzelésből nyert energiát, így attól függetlenné vált. Hasonlóan, amint a 
szénnél alkalmasabb kőolajat szélesebb körben használni kezdték, a belőle 
nyerhető energia kb. hatvan éven belül, a 20. század közepére felülmúlta a fa- és 
széntüzelésből származó energiát, és azoktól függetlenné válva is alkalmas volt 
a növekvő népesség igényeinek kielégítésére. Viszont sem a szélerőmű, sem a 
napelem és más hasonló, megújulónak nevezett erőforrás egyike sem alkalmas 
a kőolaj és a földgáz helyettesítésére; csak ezekre támaszkodva tudjuk használni 
őket. Ahogy fogy a kőolaj, sokan jobb híján a szénhez térnek vissza.

Az atomerő a korábbi évtizedek gazdaságossági számításai szerint túl költsé-
gesnek és kockázatosnak minősült. Eddig az egyik fő gond a használt fűtőelemek 
sorsa volt. Sokan ezt megoldhatónak látják a hulladékokat tartalmazó hengeres 
tartályok 5 kilométer mély fúrólyukakba történő süllyesztésével. De kiderült az 
is, hogy az uránérc tartalékok is kimerülőben vannak. Ha több atomerőművet 
építünk, könnyen meglehet, hogy nem lesz urán az üzemeltetésükhöz.

Oroszország és az USA atomfegyvereinek részleges leszerelése egy ideig 
enyhített az atomerőművek üzemanyaghelyzetén, ugyanis a plutóniumot tar-
talmazó bombák atomtöltetét üzemanyaggá alakították. 2014-ig az USA atom-
erőművei fűtőanyagának 45 százaléka, valamint a leszerelt orosz atomerőművek 
5 százaléka a korábbi amerikai atomfegyverekből eredt, és az így termelt villa-
mos energia az USA szükségletének 10 százalékát tette ki. 2016 őszén az USA és 
Oroszország közötti viszony megromlása miatt Oroszország felfüggesztette az 
egyezmény végrehajtását.

Nem eléggé ismert tény, hogy egy atomerőművet nem lehet csak úgy egysze-
rűen leállítani, mert a láncreakció megszakítása után is jelentős hő képződik 
benne, amely a reaktor üzemszerű teljesítménye 5-10 százalékának felel meg. 

Ezért az atomerőmű a leállása után is folyamatos 
hűtésre szorul, különben túlhevül és a reaktoron-
ként néhányszor 10 tonnányi tömegű uránt tartal-
mazó fűtőelem rudak megolvadnak. A hűtővizet 
keringető szivattyúkat az állami hálózatból felvett 
villamos energia hajtja. Áramkimaradáskor die-

sel üzemű áramfejlesztők kezdik táplálni a szivattyúkat, de az üzemanyaguk 
általában csak néhány órai üzemeltetésre elegendő. Különösen fontos lenne 
mindenkiben, elsősorban a háborús feszültségeket keltőkben tudatosítani, hogy 
kiterjedtebb háborúk esetén az érintett térségekben lévő atomreaktorok akkor 
is leolvadnának, ha az atomerőműveket nem érné közvetlen támadás. Már az 
egy napnál rövidebb ideig tartó áramszünet is végzetes hatású lehet. Mivel az 
atomerőműveket a vízhűtés miatt általában nagyobb folyók partjára építik, a 

A gépek működtetéséhez 

erőforrás kell, és az erőfor-

rásválság mai életmódunk 

tarthatatlanságát vetíti előre.
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megolvadt, minden útjába eső anyagot megolvasztó és szétfolyó sugárzó anyag 
egy idő után elszennyezi a térség vízkészletét és a folyó vizét is. Ez a következ-
mény hatalmas területeket tízezer évekre tehet lakhatatlanná. Atomerőműveket 
csak olyan világban lenne szabad üzemeltetni, ahol a háború kizárt. 

Fukusimában az áramkimaradás miatt három reaktormag olvadt meg, és 
az, hogy mennyire folytak szét, ismeretlen. Azért, hogy a még nagyobb prob-
lémát elkerüljék, a Csendes-óceán vizével hűtik őket, és így a Csendes-óceánt 
is szennyezik. Eddig is hatalmas mennyiségű radioaktív szennyeződés került 
a Csendes-óceánba, de beláthatatlan ideig egyre több juthat bele. Bár tömegét 
tekintve a szennyeződés elenyésző, azonban az az élőkben dúsul fel, és igen 
kevés elég belőlük az emberre is végzetes hatásuk kifejtéséhez. Az áramlatok 
valamennyi világtengerbe eljuttatják őket, ez pedig tovább gerjeszti az óceánok 
halállományának pusztulását. Fukusima szennyezői mára elérték az USA ke-
leti partjait. A gépek működtetéséhez erőforrás kell, és az erőforrásválság mai 
életmódunk tarthatatlanságát vetíti előre.

Hirdetések, televízió, mobiltelefon, 

számítógép, világháló

Agyunk úgy tanul, hogy együtt előforduló dolgokat egymáshoz köt. Akkor tud 
valamit elraktározni, ha a rákövetkező anyag nem nyomja el. Ha a két közlés 
között megvan a 2-3 másodperc „ülepedési idő”, akkor bekerül az átmeneti 
tárba. Amit napközben átéltünk, éjszaka, a mélyebb alvás időszakában lepereg 
bennünk. Ami érzelmileg megérintett, amire jobban odafi gyeltünk, az meg-
erősödik és tárolódik, a többi elvész. 

A feszültebb állapotban lévő elme erősebben működve jóval több külső jel-
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zést dolgoz fel. Amikor a gépkocsi vezetője vagy a szurkoló hirdetést lát, nem 
törődik velük. Csak az válik tudatossá, amire fi gyel, de a sokszor ismétlődő 
észlelés mintázata is bekerül az elméjébe. Legyen a példánk a most bevezetett 
kávé hirdetése, amelyen egy vonzó pár kávézik. Szép látvány, mindenki vágyik a 
meghitt párkapcsolatra. Az elmében a kávé és a szép párkapcsolat képe egy min-
tázatba kerül. Akkor kezd hatni, amikor a vezető bemegy a bevásárlóközpontba, 
és meglátja a feltűnő helyre pakolt kávét. Nem akart kávét venni, de most ezt 
berakja a kosarába. Tudatalattija a szép párkapcsolatra vágyva vetette meg vele.

Ha valami miatt készenléti állapotba kerül valaki, akkor a készenléti állapot 
ideje alatt látottakra sokkal jobban emlékszik majd. Ezen alapul a kereskedelmi 
tévécsatornák működése. Mivel az erőszak mindenkire erős hatást gyakorol, 
kiválóan használható hirdetésre fogékony állapotba hozásra. Ezért a hírműsoraik 
rövidek, és a lényegük nem a tájékoztatás, hanem az, hogy minél több sokkoló 
jelenetet lásson a néző. Utána azonnal hirdetések következnek. A szappanoperák 
forgatókönyve úgy van megírva, hogy nagyjából negyedóránként következze-
nek a megszakításra alkalmas, idegborzoló jelenetek. Képszalagjukba gyárilag 
építik be a megállásokat, az adás szerkesztőjének csak be kell vágni a hirdetést.

Aki rendszeresen nézi a kereskedelmi tévék adásait, vásárlásfüggővé válhat. 
A fi lm megszakításkor szorongása is oldódni kezd, hiszen ezután a fogyasztás 
derűjét és szépségét mutató képek következnek. Mivel ez sokszor ismétlődik, 
belé vésődik, hogy ha vásárol vagy fogyaszt, akkor megnyugszik. Állapotára a 
család általában csak akkor fi gyel fel, ha sorozatosan felesleges dolgokat vásá-
rolva lemeríti a számlát. 

Ami a fi atalkorúakat illeti, őket inkább a mobiltelefon használatának, a 
számítógéppel való játszadozásnak és a világhálón való böngészésnek a káros 
hatásai érintik. Elménk 18 éves korunkig a természeti jelenségekhez és em-
bertársaihoz igazodóan fejlődik. Így tanulja meg, mikor, milyen körülmények 
között mi a teendő, ahogyan ezt az elme működésével kapcsolatosan tárgyal-
tuk. A számítógép, a világháló, az okostelefon és a hasonlók kezelését könnyű 
megtanulni, a fi atalok ráérnének ezekkel később foglalkozni. Ha gyermekként 
sok időt töltenek velük, árt nekik. Legjobb lenne, ha hat-hét éves korukig a 
gyerekek csak felnőttel együtt ülnének le a képernyő elé.

A gyermeknek arra volna szüksége, hogy minél többet legyen mások tár-
saságában. Beszélgessenek, játsszanak egymással. Idegrendszerünk és érzék-
szerveink a szabad természetben való élésre alakultak ki, annak látványa meg-
nyugtat, otthon érezzük magunkat benne, nagylelkűbbek vagyunk. Ezért is 
fontos, hogy a gyermek töltsön minél több időt a természetben. Lehetőleg ott 
játsszanak együtt, bújócskázzanak, focizzanak, és más hasonlóval töltsék az 
idejüket. Például sokat bújócskázva akaratlanul is tanulják, hogyan kell ébernek 
lenni és várni, nyugodtnak maradni, és miként lehet kihasználni a kínálkozó 
alkalmakat. Emberismeretünk alapja az, hogy gyakran vagyunk társaságban, 
hallgatunk beszélgetéseket, gyűlnek az arra vonatkozó tapasztalataink, hogy 
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miféle emberekkel mik történtek, és ezek után mindez elraktározódik bennünk. 
Ha valakivel találkozunk, a beszédéből, mozdulataiból és sok minden másból 
képet alkothatunk arról, mit hozhat számunkra a vele való kapcsolat.

A géppel töltött idő alatt alig ragad meg valami a gyermekben. Nem sokat 
tanul meg az emberismeretből, mivel túl gyorsak a váltások és érzelmileg sem 
érinti meg, amit lát. Nem tanulja meg, hogyan kell valamire huzamosabb ideig 
fi gyelni. Nem sajátítják el a szemlélődést sem. Ha 
a gyermek állandóan a gépen játszik, vagy ide-oda 
kattint, nem lehet azon csodálkozni, hogy nem tud 
egy helyben megülni, és képtelen valamire fi gyelni, 
valamit végigcsinálni. Így a tanítási óra kínszen-
vedéssé válhat számára. A személyes találkozást 
és ismerkedést röpke üzenetekkel és az önmagáról 
alkotott vagy vágyott kép másokra zúdításával he-
lyettesíti. Mindez később párkapcsolati gondok forrásává válhat, mert a hús-
vér társsal nem nagyon tud mit kezdeni. Minderre példa Japán fi atalságának 
helyzete. Japánban az infokommunikációs ipar igen fejlett, élen jár a valóságot 
számítógéppel lejátszó rendszerek (lásd később) fejlesztésében is. Ez is szerepet 
játszik abban, hogy a 40 év alatti japánokat egyre kevésbé érdeklik a hagyomá-
nyos párkapcsolatok.

A világháló terjeszkedését az is mozgatja, hogy működtetői korábban elkép-
zelhetetlen méretű befolyásra és hatalomra tettek szert. Minden lépésünket 
követhetik, akár utólag is kideríthetik, mikor hol voltunk. A pontgyűjtő kártya 
segítségével megismerik vásárlóik szokásait, és ehhez igazítják üzletük áru-
készletét. A világháló tulajdonosai nyilvántartják, hogy mikor milyen oldalakat 
látogattunk, mire kattintottunk rá. Így személyre szabott hirdetések jelennek 
meg a képernyőn, amelyekre azonnal válaszolhatok, akár fi zethetek is a reklá-
mozott termékekért. Ismerik a nézeteimet, a felfogásomat, mivel nyilvántartják, 
mire szoktam kattintani. Így a kiadott találatok is személyre szabottak, azaz a 
gondolkodásomat és döntéseimet, közöttük a választásokon leadott szavaza-
tomat is úgy befolyásolják, hogy észre sem veszem. Az ember mint egyén már 
nem számít, csak mint a sokaság része, melynek csoportjait különböző célok 
szerint lehet irányítani.

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Kire hatnak jobban az út menti hirdetmények: a gépkocsi vezetőjére

vagy utasaira?

– A reklámok miért tudják úgy befolyásolni véleményünket, választása-

inkat, hogy ezt észre sem vesszük?

Emberismeretünk alapja 

az, hogy gyakran vagyunk 

társaságban.
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Mesterséges intelligencia, virtuális valóság

Egy 2016 elején megjelent közlemény szerint az emberi agy annyi adat tárolá-
sára képes, mint ma a világháló egésze. Az agy 20 watt körüli teljesítménnyel 
működik. Hasonló teljesítményű számítógép üzemeltetéséhez 1 Gigawatt, azaz 
1 milliárd watt volna szükséges. A mesterséges intelligenciát általában a számí-
tógépekhez kötik. Tekintve az emberi elme fent említett képességét, az egészen 
emberszerű módon viselkedő számítógéptől messze vagyunk. Az emberi agyban 
rangsorolt felépítésű, az ismeretek feldolgozásában és kezelésében különböző 
szintű szerveződések működnek közre. Agykérgi hálózatainak működése során 
nem csupán a kéregsejtek közötti kapcsolatok, hanem maguk a kéregsejtek is 
fokozatosan és állandóan változnak. A kapcsolatok és a kéregsejtek számos, 
úgymond feleslegesnek nevezhető változáson is átesnek, és elő nem írható mű-
ködési, viselkedési módokat tesznek lehetővé. Agyunk kísérleteken, tévedésen 
és sikeren alapuló tanulásra is képes.

A mesterséges intelligenciát hordozó számítógép képes a környezeti változá-
sokra úgy válaszolni, ahogyan azt az ember tenné. Azaz képes tanulni a hibáiból, 
a válaszait egy adott célnak megfelelően módosítani. Számos kísérlet történt a 
művi, gépi értelmesség kifejlesztésére is, azonban az agyéhoz hasonló jellegű 
értelmességű számítógépet nem sikerült kifejleszteni. Ennek oka végül is az, 
hogy az idegrendszer valójában nem, illetve nem közvetlenül programozott 
rendszer. A számítógépnél előírjuk, műveleti utasításokkal rögzítjük, hogy mit 
várunk el tőle, és ennek megfelelő szerkezettel készítjük el. Mivel az agyunkban 
a szerkezet és működés között nincs jól meghatározott viszony, ezért agyunk 
és az utasításokkal vezérelt számítógép működése között elvi ellentét áll fenn.

Viszont a részfeladatok megoldásában a mesterséges intelligencia felülmúl-
hatja az emberi elme teljesítményeit. A sakkozásra kifejlesztett számítógép már 

1996-ban legyőzte a világbajnokot, pedig a sakkozás 
nem is olyan egyszerű játék. Vannak már önveze-
tő, robotpilóta üzemmódban is működtethető sze-
mélygépkocsik, melyek gyártóik szerint máris biz-
tonságosabban közlekednek, mint az emberek által 
vezetett személygépkocsik. A befektetési alapoknál 
a számítógépes elemzés alapján a tőzsdeügynök 
hozza meg a végső döntést, de a tokiói tőzsdegépen 

már van ügynökként is működő számítógép, amely nem csupán elemez, hanem 
meg is hozza a döntést, és eredményei máris felülmúlják a tőzsdeügynökökét. 

Virtuális valóságon a valóságos vagy elképzelt környezet látványát, hangzá-
sát és egyéb érzékelését nyújtó számítógépes alkalmazást értjük. Alkalmazója 
úgy érzi, mintha ő maga testileg is ott lenne az így előállított környezetben, és 
képes azzal, annak tárgyaival kölcsönhatásba lépni. Ehhez megfelelő szoftverre, 
képernyőre fülhallgatóra és egyéb eszközökre van szükség, működésüket az 

…kellően alapos ismeretek-

re van szükség a művi kör-

nyezet tervezésekor, hogy 

elkerüljük a nemkívánatos 

hatásokkal járó érzetek, 

ingerek keltését.
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alkalmazó mozdulatai és/vagy a számítógép vezérli. Az alkalmazó szétnézhet 
a művi világban, mozoghat benne, kezelheti a benne lévő eszközöket Nemcsak 
láthatja a művi környezetet, hanem hallhat, tapinthat és néha szagolhat is. El van 
vágva valóságos környezete ingereitől, lényegében a számítógép által előállított 
világba került, egyedül arra fi gyel. 

A virtuális valóság alkalmazásával például élethű körülményeket előállítva 
gyakorolható be, mi a teendő az ejtőernyős ugrás folyamán. Hasonlóan képez-
hetők a járművek vezetői, a pilóták, a harckocsi vezetője is. Hadművelet, műtét 
végzése és sok minden más gyakorolható így be, mivel a virtuális valóság élethű 
környezetet képes előállítani. Akár lelki megbetegedéseket okozó emlékek 
halványíthatók, írhatók felül, ha az esetet sokszor ismételve, a virtuális valóság 
módosított környezetében élheti át a beteg. Akár elvonókúrának megfelelő 
környezet is kidolgozható lehet. Természetesen mindennek lehetnek veszélyei 
is, kellően alapos ismeretekre van szükség a művi környezet tervezésekor, hogy 
elkerüljük a nemkívánatos hatásokkal járó érzetek, ingerek keltését.

Robotok

A robot önvezérelt vagy távirányítással 
vagy a kettő kombinálásával működő, fel-
adatok végrehajtására készített gépezet. 
A robotokkal rendszerint olyan munkákat 
végeztetnek, amelyek túl veszélyesek vagy 
túl nehezek az ember számára (például 
nukleáris hulladék megsemmisítése) vagy 
egyszerűen túl monoton, de nagy pon-
tossággal végrehajtandó feladat, melyet 
egy robot sokkal nagyobb biztonsággal 
képes elvégezni, mint az emberek (pél-
dául a járműgyártás területén). Japánban 
a népesség gyors öregedésének gondját 
részben a robotok alkalmazásával kíván-

ják megoldani. Robotokat hadi célokra is felhasználnak, manapság harctéri 
feladatok ellátására képes robotkatonák készítését tervezik. 

A veszélyes feladatok és az ember képességeit meghaladó pontosságú és 
minőségű munkák esetén nincs választásunk, robotokkal kell őket végeztet-
nünk. Sok más egyéb feladatra az ember betanítása, kiképzése és alkalmazása 
sokkal olcsóbb, erőforrást és nyersanyagot kímélő megoldás lehet. Ha most nem 
az, abban a gazdaság szabályzói a ludasak. Például azért, mert nem a véges és 
kifogyóban lévő erőforrások és nyersanyagok felhasználását adóztatják meg, 
hanem az emberi munkaerő felhasználását. Ez azért is elfogadhatatlan, mert 
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a pótolhatatlan elpazarlásán kívül az emberek között lévő egyenlőtlenségeket 
is növeli.

Ezért mindig gondosan, a jövőre is tekintve kellene döntenünk, amikor a 
gyártást vagy szolgáltatást ember helyett gépekkel vagy robotokkal akarjuk 
végeztetni. Ma már például a gyümölcs betakarítását lehetne gépiesíteni, robo-
tokkal végeztetni. De minek, ha a lelkiismeretesen dolgozó idénymunkás jobb 
munkát fog végezni, mint a tekintélyes mennyiségű erőforrás és nyersanyag 
felhasználásával készített gyümölcsszedő robot?

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Miért nem érdemes mindent gépesíteni?

– Mégis, miért gépesítenek mindent?

Nanotechnológia

A világ kicsiben nem olyan, mint nagyban. Durván a 100 nanométernél, azaz a 
tízmilliomod méternél kisebb méretű rendszerek világának viselkedését nem a 
Newton-törvények, hanem a kvantummechanika törvényei írják le. A nanotech-
nológia tárgya az 1-100 nanométeres mérettartományba eső rendszerek előállítása 
és ezek alkalmazásai. Az alsó, 1 nanométeres határ azt jelenti, hogy a nanotech-
nológia az atomoknál nagyobb rendszerekkel dolgozik. A DNS kettős spiráljának 
átmérője 2 nanométer, a legkisebb baktériumok hossza 200 nanométer körül van. 

A nanotechnológia építőelemei az atomok és a molekulák, ezeket ide-oda 
rakosgatva olyan rendszerek építésére is képes lehet az ember, amelyekhez ha-
sonlók eddig nem léteztek a természetben. Műveleteit az élő sejtben zajlókhoz 
hasonlíthatjuk. 

A nanotechnológia műveletei az élő sejteken belül zajlókhoz képest igen 
egyszerűek: például egy adott gyógyszer molekuláját zsírszerű vegyületbe cso-
magolják be, és így juttatják el a kívánt helyre. Vagy szénatomokat rakosgatva 

az acélnál százszor nagyobb szakítószilárdságú 
nanocsövek készíthetők. 

Mivel a nanotechnológia a természetes kör-
nyezetünkben eddig nem létező rendszereket 
állít elő, nem ártana óvatosnak lennünk. Például 
a fog krémbe, hajmosóba kevert nanorészecskék 
kellemesebbé, hatékonyabbá teszik használatukat, 

viszont a lefolyókon keresztül ezek az anyagok egészen az óceánokig eljutnak, 
ahol beépülnek az élő szervezetekbe és roncsolják azokat. Az élelmiszerekbe 
kevert nanorészecskék javítanak a termék bizonyos tulajdonságain, kívána-
tosabbá teszik őket, viszont beláthatatlanul károsak lehetnek az egészségre. 

Mivel a nanotechnológia 

a természetes környeze-

tünkben eddig nem létező 

rendszereket állít elő, nem 

ártana óvatosnak lennünk.
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A vallás válaszáról

Láthatjuk, a tudomány eredményei alkalmazásának kockázatait nem magában a 
tudományban, hanem alkalmazóiban, magunkban kell keresnünk. Egyrészt ter-
mészetünknél fogva rövidlátóak vagyunk, mit sem törődünk a jövővel. Másrészt 
a letelepedés után az Én a Mi fölé kerekedett és emiatt már azzal sem nagyon 
törődünk, hogy most mi van a többiekkel, nemhogy a jövőre is gondolnánk. 
Mindez már több évezrede gondunk. A rövidlátás és az önzés visszaszorítása 
a távol-keleten jobban sikerült. Valószínűleg azért, mert míg a közel-keleti és 
európai térségbe Afrikából körülbelül 45 ezer éve ért ide a mai ember, addig 
a legújabb leletek szerint Kínába legalább 30 ezer évvel korábban eljutott. Így 
több idejük volt megtapasztalni, hogyan szabad élni. 

Kína hagyományos időszemlélete körkörös, azaz nincs kezdet, sem vég, csak 
állandó körforgás van. Megértették, hogy a csapások régebben, akár évtizedekkel 
vagy évszázadokkal előtti rossz döntések következményei lehetnek, és a hibá-
kat ismételten elkövethetjük. A kínai szemlélet szerint mindent az őseinknek 
köszönhetünk. Ők tudják, hogy ha csak önmaguk javát keresné és rövidlátó 
módon habzsolnák az életet, akkor ma nem létezhetnénk. De bölcsek voltak, 
gondoltak ránk, a jövendő nemzedékekre, és megfontolták, miként élhetnek, 
mibe vághatnak bele. Ezért bármit teszünk, gondolnunk kell arra, hogy mit 
szólnának mindehhez az őseink. 

Bár a lőport Kínában kétezer éve felfedezték, több mint ezer éven át csak 
tűzijátékra használták. Az arabok a 8. században folyó arab–kínai csatározások 
során ismerték meg a lőport, és ők hamarosan hadi célokra is használni kezd-
ték. A törökök ágyúkkal lőtték szét Konstantinápoly falait, ami a vár elestéhez 
vezetett. De a kínaiak óvatossága nem azt jelentette, hogy Kínában megállt 
volna a technológia fejlődése. Kína 1403-ban hatalmas, több mint háromszáz 
hajóból álló hajórajt épített. Hajóik a valaha épített legnagyobb favitorláshajók 
voltak. 1434-ig a hajóraj bejárta a világ tengereit, és szinte mindent felfedez-
tek. De a következő császár úgy döntött, hogy ez 
előre nem látható fejleményekhez vezethet, jobb, 
ha visszatérnek a hagyományokhoz. A hajókat, a 
hajógyárat valamint az utazásokhoz kötődő leírá-
sokat megsemmisítették. 

Bennünket a Tízparancsolat első kőtáblája fi gyel-
meztet gyarlóságunkra: ha őt, a Vagyok, Aki Vagyok 
néven bemutatkozó Mindenekfölöttit tiszteljük, ak-
kor a világot úgy kell elfogadnunk, ahogyan az van, a maga egységében, rendjével 
és törvényeivel együtt. Ezek szerint kell élnünk, nem csupán mint egyén, hanem 
mint közösség, mint nép is. Nincs más isten, ilyeneket csak mi találhatunk ki 
magunknak. Ha az életünk tengelyébe nem Isten, hanem általunk kiötlött, a 
teremtett világ rendjét sértő elem (idegen isten) kerül, és annak hódolva kezdünk 

Jézus számos alkalommal 

óvta a versengéstől tanít-

ványait, arra akart rámu-

tatni, hogy nem másokkal, 

hanem önmagukkal kell 

versenyeznünk.
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élni, akkor ez nem annyira most minket, hanem a későbbi nemzedékeket sújtja 
majd. Nem Isten bünteti őket, hanem mi magunk hozzuk rájuk a veszedelmet. 

Jézus a Hegyi beszédben arra int, hogy az ember nem szolgálhat egyszerre két 
úrnak, Istennek és a Mammonnak, ezzel az első parancsolat betartására fi gyel-
meztet. Továbbá Jézus számos alkalommal óvta a versengéstől tanítványait, arra 
akart rámutatni, hogy nem másokkal, hanem önmagukkal kell versenyeznünk. 
Ha így teszünk, akkor valóban szerethetjük és őszintén segíthetjük a másikat, 
és nem önmagunkért élünk. Ezzel az ember eredeti, romlás előtti értékrendje 
is helyreáll, a Mi és nem az Én kerül az első helyre. Jézus bennünk él, és mi 
őbenne, ezzel megtaláljuk életünk értelmét, és nem kell félnünk attól, hogy 
mi lesz velünk halálunk után. Jézus egyúttal az emberiség egészének a meg-
mentője is, mivel nemcsak értünk egyenként, hanem az emberiség egészéért 
is eljött. Őt követve az emberiség fennmaradhatna, azaz megmenekülhetne a 
kipusztulásától.
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Média és etika

1. Bevezetés: az etika és a média kapcsolódásának

tematikus pontjai

A „média” és „etika” kifejezések sokak számára két, egymástól igencsak távol 
álló világot jelenítenek meg. Elsősorban a médiával kapcsolatban közkézen forgó 
negatív sztereotípiák (manipulál, értékzavaros, pontatlan, elüzletiesedett stb.) 
nyomán alakult ki az a sommás megítélés, hogy a 
kettőnek semmi köze nem lehet egymáshoz.

Pedig a média és az etika legalább három vonatko-
zásban mélyen és szorosan összekapcsolódik, ráadá-
sul mindennapi életünket közvetlenül meghatározó 
módon:

– A média működése maga is alapvetően eti-
kai szempontból minősíthető, etikai nor-
máknak kell megfelelnie (még jogi szabályozása is többnyire ilyen 
tényezőket szankcionál).

– A kortárs etikai problémák jelentős része döntően társadalmi kom-

Fábri György

…a média és az etika lega-

lább három vonatkozásban 

mélyen és szorosan össze-

kapcsolódik, ráadásul min-

dennapi életünket közvetle-

nül meghatározó módon.

Vall_ped.indb   143 2016. 11. 29.   12:36:04



ESZKÖZ

| 144

munikációs ügy (értékpluralizmus, közösségi cselekvések, környezeti 
felelősség, szexizmus, tisztelettanúsítás stb.), amely gyakran a médiá-
ban megjelenve ölt formát.

– A medializált világ jellemzője, hogy egyéni és közösségi életünk nagy
részének morális értéke, értékelése a médián keresztül is formálódik
(például az értékek és cselekvések visszaigazoltsága a média által vagy
az igazság felismerése, egyértelműsége), még akkor is, ha ezt közvet-
lenül nem is éljük át, mert például magunk nem is vagyunk gyakori
médiahasználók, azonban a közgondolkodást, közmegítélést a médi-
areferenciák határozzák meg.

Mindez annak a folyamatnak az eredményeképpen alakult így, amit a világ 
„medializálódása”/„mediatizálódása” elnevezéssel jelöl a szakirodalom (előbbi 
formulát a német, utóbbit az angolszász nyelvterületen használják, jelen írás 
a németes formulát alkalmazza). Másképpen fogalmazva, az információ és 
kommunikáció korszakáról szokás beszélni, ami az etikai megítélésről és a 
cselekvések morális megítéléséről zajló diskurzust kiterjesztette a hagyományos 
morálfi lozófi ai, közösségi vagy vallási kereteken túlra.

Jelen fejezet első részében ezért az információs és kommunikációs alapfogal-
mak etikai aspektusait mutatjuk be, majd a medializáltság jelenségét és annak 
etikai következményeit ismertetjük. Ezt követően az etikai normák alakulását 
tárgyaljuk a média által meghatározott területeken, végül a médiában jelen lévő 
etikai elvekre és a médiahasználat etikai vonatkozásaira térünk ki.

2. Az információ etikája

Az információ fogalma, társadalmi és gazdasági jelentősége a 20. század 
harmadik harmadában került a világmagyarázatok középpontjába. Nyilván-

valóan nem magának az információnak a létezése 
az újdonság, hiszen az emberi gondolkodás kez-
dete óta mindig is foglalkoztatta a gondolkodó-
kat a dolgokról való ismeret vagy ezen ismeretek 
megjelenítése vagy megint másképpen a dolgok-
ról való ismeretek megszerezésének folyamata. 
Azonban a társadalmi-gazdasági viszonyok és 
folyamatok mind komplexebbé válása nyomán 

egyre inkább az információ vált a javak előállításának és elsajátításának, 
valamint (s témánk szempontjából ez a leginkább fontos) a hatalomnak a 
meghatározó elemévé.

…a társadalmi-gazdasági 

viszonyok és folyamatok 

mind komplexebbé válása 

nyomán egyre inkább az 

információ vált a hatalom 

meghatározó elemévé.
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2.1. Az információ mint gazdasági és társadalmi jelenség 

etikai vonatkozásai

Az információ gazdasági szerepe két tekintetben is megjelenik. Egyfelől a piaci 
érvényesülésben, illetve a javakhoz való hozzájutásban az információ mind gyor-
sabb és mind teljesebb birtoklása előnyt kínál. Ezáltal az információ megfogal-

mazása, közvetítése, elosztása közvetlenül 
befolyásolja az egyes emberek, közössé-
geik és munkájuk sikerességét. Ahogyan 
fogyasztóként is hatékonyabbak, ha jobb 
az információs pozíciójuk. Másfelől maga 
az információ válik termékké, hiszen a 
termelésben és a szolgáltatásban egyre 
nagyobb arányban vásárolunk informáci-
ókat, illetve információ alapú termékeket. 
A banki-tőzsdei mechanizmusok mellett 
ilyen például azoknak a digitális alkal-
mazásoknak a sora, amelyek szállásról, 

időjárásról, életmódról, kalóriákról stb. kínálnak adatokat. Ehhez kapcsolódik az 
információkat feldolgozó technológia, végeredményben az informatikai iparág 
egésze is. Ez azonban már nem szorítkozik a hagyományos számítástechnikai 
eszközökre, hiszen folyamatosan növekszik a használati termékek információs 
tartalmi aránya (gépjárművek komputerizálódása, a háztartási robotika stb.)

Az informatikai illetve informatikai komponensű eszközök terjedése első 
pillantásra távol esik a média és etika tárgykörétől. Azonban az informatikai 
infrastruktúrához, mint média-eszközökhöz  való 
hozzáférés már önmagában is etikai kérdések sorát 
veti fel a médiahasználatban. Például demokratizálja 
az információkhoz való hozzáférést az informati-
ka elterjedése, de amikor erre alapozva lényegében 
megköveteli a társadalom az informatikai eszközök használatát, az ilyenekkel 
még nem rendelkezők hátrányba kerülnek. Még komolyabb etikai dilemmát vet 
fel a „dolgok internete”, vagyis az emberi közreműködés nélkül kommunikáló 
és együttműködő gépek egyre terjedő tömege. Egyáltalán: digitalizálhatóak-e 
morális kérdések, például az önvezető autók morális döntései?

Például a mozdony-dilemma (illetve egyik speciális esete, a FatMan-dilem-
ma) nem csupán elvont spekuláció utóbbiak esetében, hanem könnyen előálló 
konkrét közlekedési helyzet. Tömören összefoglalva, morálisan mi az elfogad-
ható abban a helyzetben, amikor váltó-állítással kell döntenünk, hogy egy vagy 
öt embert gázoljon el a vonat? És még inkább: lelökjünk-e egy kövér embert a 

 K –F  2003, 44–74. o..
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mozdony elé, ha ezzel megmentünk öt másikat?  Itt most nincs mód részletezni 
magát a morális dilemmát (amúgy a fi lozófi a történetének számontartott alakjai 
közül bő kétharmados többsége van azoknak a megközelítésnek, melyek alapján 
eltérítenék a vonatot az egy ember felé az öt megmentése érdekében ), csak az az 
új dimenzió az érdekes a számunkra, amikor mesterséges intelligenciák fognak 
ilyen döntéseket hozni. Mivel ezek a gépek az alapprogramjukat a funkciójuk 
miatt jelentős önfejlesztéssel haladják meg, a használatuk önmagában is etikai 
probléma: kitehetünk-e emberi életeket nem emberi döntéseknek? A felelősség, 
az irgalom, a katarzis, az elkerülhetetlen bűn feldolgozása és hasonló vonatkozá-
sok sora merül fel az információs technológia fogalmi (és reális) környezetében.

2.2. Digitális eszközök és az igazság

Mindennek tehát közvetlen következményei vannak a média és az etika terüle-
tén egyaránt. Az etikai alapkérdések leginkább tárgyalt területei közé tartozik a 
igazságtartalom megléte egy-egy kijelentés során. A klasszikus logika szabályai 
szerint egy értelmes kijelentés vagy igaz, vagy hamis, s ilyen bináris kódon 
alapul a digitális eszközrendszer is. A modális logikák (többértékű logikák, 
például „kezd igaz lenni” vagy „kezd hamis lenni” értékkel) már felbontják az 
információkról alkotott hagyományos képünket. Az egyre inkább realitássá váló 
kvantumszámítógép éppen a meghatározhatatlanság közegében végzi fi zikai 

műveleteit, tehát az adatszerűség megszokott és 
műszaki eszközökhöz kötött sémáitól szakad el.

Az információs technológia fejlettsége a realitás 
és az igazság megítélésének mércéit is elbizonyta-
lanítja. A kép mint elsődlegesen bizonyító erejű 
evidencia („hiszünk a szemünknek”) teljes körűen 

manipulálhatóvá válik. Ez ma már igaz a mozgóképre is, vagyis a fi lmes anya-
gok sem biztosítják az igaz–hamis megkülönböztetés egyértelmű fogódzóit. 
A technikai tudás és a technikai műveltség emiatt újra felértékelődik, hiszen 
ezek segítik a torzítások kiszűrését.

A média világában tehát technikailag könnyen módosítható az igazság és 
hamisság határvonala. Ezért kap a morális érvelésekben is újra hangsúlyt a 
tekintélyek (autoritások) szerepe. Az információ forrása mint a hitelesítés és 
hitelesség biztosítéka, részben technikai kérdés is. A konstruált világok infor-
mációs megoldásokkal jönnek létre: a küllem (design), a webcímek/műsorcímek, 
a tartalomszolgáltatás rendszeressége és stílusa, a képi/fi lmes anyagok haszná-
lata hatékonyabban, gyorsabban és egyre inkább tömeges méretekben képes 
megvalósítani az igazság látszatának előállítását, mint az álhírek, hamisítások 
információs kor előtti terjedése. Ez pedig már átvezet a kommunikáció világába.

 T  1985, 1409. .
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3. A kommunikáció világa

3.1. Kommunikáció mint közösség

A kommunikációt a mindennapi szóhasználat gyakran összekeveri a „közléssel”. 
Ezzel szemben a kommunikáció etikai dimenzióját is alapvetően meghatározza, 
hogy a közösség (communio) szóból ered, nem csupán etimológiailag. A commu-
nitas részének lenni, vagyis a közösséghez tartozni, 
alapvető létformája az embernek, így az excommu-
nicatio, a kiátkozás/kiközösítés volt a létező legna-
gyobb büntetés. (Ez evolúciósan is értelmezhető, 
hiszen például a kutyák esetében máig a legnagyobb 
büntetés a „kizárás”, vagyis a falkatagok [a gazda] elfordulása.) A közösségben 
való lét határozza meg a világról való gondolkodás sémáit, elsősorban a nyelvet, 
a fogalmakat, az elgondolható dolgok körét. 

Ugyanakkor a közösség nem is működik másképpen, mint közlések folyama-
tos, tagolt, egyre összetettebb rendszerében. Ahogyan Dewey írta: „A társadalom 
nem csupán a közlés által, hanem a közlésben magában létezik.”  A közösséghez 
tartozás és a közlés tehát egymást feltételezi, egységben alkotják az emberi élet 
kereteit. Ez a dinamikus viszony jellemzi történeti és szociológiai változásaikat is.

3.2. Kommunikáció és eszközhasználat

A technológiák változásainak nem csupán a kommunikáció jellegére, hanem 
az etikai konszenzusok érvényesülésére is közvetlen hatása volt. A szóbeliség 
időszakának sajátosságai a közösség egészét jellemezték: a tudás átadása insta-
bil, ezért az alkalmazott technikák sem „precíziósak”. Nem ellenőrizhető vagy 
ismételhető meg az adott eljárás, közlés pontosan, így a hagyomány, a szóban 
és viselkedéssel, külső jelekkel (öltözködés, tárgyak) meghatározott jelentés-
tartalmak körvonalazzák a műveltséget és az értékrendet.

Az etika ebben a közvetítő közegben, a médiumban nem lehet elvek, szabá-
lyok, normák gyűjteménye, hanem a szóbeli információátadással és emléke-
zettel belátható közösség működési rendje. Elsősorban nem szabályok, hanem 
személyes példák közvetítik a kívánatos magatartást. A hősök történeteinek 
újramondása végzi el a bevésést, a példájuk szocializál és meghatározza az 
elfogadható, követendő cselekvési mozgásteret.

A szóbeliség kora nem egyszerűen az írás hiányát jelenti. Az írás, illetve az 
egyértelmű és változatlan rögzítettség nem létezése miatt a kommunikáció 
alapfogalmai (a szavak és a beszéd; a közlés és az üzenet, a tudás és az emlékezet) 
mást jelentenek. Az emlékezet az egyetlen tárhelye az információknak, a tudás 
pedig az ismétlődő újrakimondást jelenti. Ehhez képest a rögzítettség korsza-

 D  1915, 2. o..
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kaiban (írás, nyomtatás, hang- és képfelvétel) a tudás nagymértékben elszakad 
az információk folyamatos közlésétől, mivel ezek elvileg rendelkezésre állnak, 
elegendő csupán hivatkozni rá vagy felidézni.  Tudásnak ezért az információk 
interpretációja, elrendezése és kiemelten az új tudások alkotása számít.

3.3. Kommunikációs közvetlenség és közvetítettség

Az információkra, állításokra való rákérdezés és megvitatásuk lehetősége ezzel 
a kommunikáció részévé válik, a közösség identitása így formálódik. Az etikai 
elvárások is így rögzülnek, válnak közvetítetté. A jelenidejűség kizárólagossá-
gának a helyét az örök időkre szóló szabályok érvénye váltja fel. A modernitás 
irodalmi interpretációjában Mózes az Úrtól kapott törvényeket kőtáblára vési, 

nem csupán szóban ismétli a népnek – főbenjáró 
bűnnek pedig nem is annyira ezek megszegését, ha-
nem a törvény mivoltuk megkérdőjelezését tekinti.  

A kommunikációs eszközök tehát reprodukál-
hatóságot, információs stabilitást biztosítottak, 
miközben a közlés mélyen beágyazódott a kö-
zösség dinamikájába, vagyis a közlésre állandó és 

egyenrangú visszajelzést adhatott a közösség. Az írásos rögzítés még fejlettebb 
formája, a könyvnyomtatás ugyanakkor (paradox módon) együtt járt a tudás 
destabilizálásával is. Hiszen a leírt, kinyomtatott szövegek egyre többször (a 
reformáció korában pedig túlnyomórészt) ugyanarról a jelenségről többféle, 
egymással vitatkozó értelmezést vagy/és értékítéletet fogalmaztak meg. Így a 
hagyományban nem vitatható világmagyarázatok és történetek pluralizálódtak, 
az olvasóközönség töredezetté vált, és passzivitása is oldódott. Mérlegelést, 
döntést, választást követeltek meg tőle a többféle vélekedést bemutató rögzí-
tettségek.

A mind komplexebbé váló társadalomban ez a visszajelzés és általában is, 
a közlés „közösségi birtokban tartása” intézmények és intézményesített pro-
cesszusok (nyilvános viták, véleményezések) által közvetítetten valósul meg. 
A véleményalkotás és a vitathatóság domináns elvvé válása a reformáció korától 
kezdődően terebélyesedett társadalmi súllyal bíró, egyre inkább önálló közös-
ségi működéssé, amelyben meghatározó motívummá vált a közlés szabadsága.

Ehhez azonban világos és széles körben magától értetődően elfogadott gondol-
kodási, műveltségi és ezeket követő etikai standardok adtak keretet. A stilisztikai 
követelmények, a hivatkozási bázis, az érvelések logikája szorosan kötelezte a 
nyilvánosan megszólalókat. Ez egyben etikai elvárást is közvetített. A hitelesség, 
igazságérvény, tisztelet mint értékek a jóról és rosszról való ítéletalkotásban 

  N  2007, 34–35. o..
  M  1970, 716–717. o..
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egyértelmű követelményt s egyben módszertant is jelentettek. Az egyik leg-
fontosabb kommunikációs csatorna, a templomi prédikáció esetében pedig a 
keresztény világszemlélet helyezte el a közlést és a 
befogadást a közösség mindennapjait, legelemibb 
élettevékenységét is átható rendszerbe. A hivatalos 
(pl. prédikációs) és informális közösségi kommuni-
káció iniciatívái és határai jórészt egybeestek, ami 
koherenssé és igen erős legitimitással rendelkezővé 
tette az etikai gondolkodást, az etikai ítéletalko-
tást. Sőt a társadalmi-gazdasági-politikai folyama-
tokban a legitimitási és etikai számonkérés mind 
erőteljesebben a közlési/befogadási/vitatkozási plat-
formokon zajlott, ami a kommunikáció pro fesszi o-
na lizálódását hozta magával. A közvetítő közeg, a 
média így szakadt ki a közösségi élet szerves komplexitásából és formálódott 
önálló egységgé. A tömegkommunikáció korszaka érkezett el.  

4. A média kora

4.1. A nyilvánosság szerkezetváltása

A polgári nyilvánosság szerkezetváltását  a rendi, egyházi és monarchikus struk-
túráktól függetlenül, nem ritkán azokkal szemben megszerveződő társadalom 
létrejöttéhez kötik. Magánemberek együttese válik befogadó közönséggé, olyan 
közeggé, amely kíváncsi a véleményekre, amelynek véleménye van, és amely 
igényt tart rá, hogy a „nyilvános okoskodásban” (Rasonnenment) méretődjenek 
meg a hatalommal bírók. A társadalom tehát, modern értelmében, maga a 
kommunikáció, de immár nem közvetlenségében (communio), hanem média-
csatornák közvetítettségében.

Ennek első fázisa azonban nem a politika világában, hanem a kultúra, mű-
vészet alkotásainak élvezete és értékelése. A 18. század francia szalonjai, angol 
klubjai, német koncertjei még sok tekintetben kötődnek az udvari társasághoz, 
de már a helyszínek és a kommunikációs fórumok térben, eszközben és szemé-
lyekben is kihozzák a nyilvános beszédet a hierarchizált körökből. A kávéházak 
és irodalmi lapok mint a tömegkommunikáció első fórumai, olyan magatartási 
és megnyilvánulási normákat alkotnak (mint például a vitakészség, provokatív 
fogalmazás, pletykák fontossága, sztárolás), amelyek mélyen beivódnak a nyu-
gati tömegkommunikáció működési elveibe.

Ezt egészíti ki a Francia Akadémia nagy kezdeményezése, az Enciklopédia. 

 B –L  2004, 162–187. o.
 H  1993, 66–80. o.
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Az egyszerre tudományos programként és médiavállalkozásként funkcionáló 
munka egyrészt behúzta a tudományos értelmiséget, a tudományos alkotó-
munkát a formálódó médiavilágba, másrészt a tudományos tematikát mint 
közügyet mutatta be. A nyilvánosság tematikai alappillérei (társasági hírek, 
eszmék és politikai ideológiák, hatalmi érdekek, gazdasági információk) közé így 

a tudomány is bekerül, ami hatással van az egész 
közegre, hiszen az érvelések és kifejezésmódok a 
tudomány igazságérvényének és logikai követelmé-
nyeinek igyekeznek megfelelni.

A felvilágosodás tehát nem csupán időszaka, ha-
nem jellemzőket alakító környezete is a modern 

kori média formálódásának. Mindmáig őrzi a média működése ezeket a morális 
és tartalmi jellegzetességeket: a kritikai funkciót, az értelmiségi közeghez való 
kötődést, a társadalmi célokat, a tudás terjesztésének és számonkérésének el-
szánását. Az ezt követő kétszázötven évben az ezredforduló idejéig mindezek 
kibontakozása és ellentmondásai uralták a médiát. 

4.2. Médiatörténet az elérhetőség és a tartalom dinamikájában

A felvilágosodástól a 19. század első harmadáig a domináns médium a könyv, 
illetve „könyvecske” volt (a francia forradalom lázas röpirat- és napisajtó kul-
túrája ebben kivételt képez). A nyomtatás és a könyvkiadás természetesen a re-
formáció idejétől kezdve és teológiai-szellemi-politikai mozgásaitól ösztönözve 
vált a kommunikáció meghatározó alapzatává. Azonban mintegy háromszáz 
éven át egy zárt, a technikai újításoktól elzárkózó hivatásrend működtette, 
amely annak árán is őrizte számos kiváltságát, hogy így a hatalomnak nem 
tetsző publikálásokról lemondott. Az olvasóközönség pedig rendkívül szűk 
volt, amit például Franciaországban az olvasni tudás hiánya korlátozott, vagy 
az e téren jobban álló német, illetve angolszász területen a lehetséges olvasók 
fi zetőképességének csekély volta. 

A könyv „második forradalma” a 18. század közepén együtt járt a műfaji és 
olvasási váltással, a korábban domináns vallási tematika helyét fél évszázad 
alatt átvette a tudomány és a szórakoztatás. A periodikák megjelenése olcsóbb 
voltuk és aktualitásuk miatt az olvasói hozzáférést bővítette, a tipográfi a át-
láthatóbbá vált (jól elkülöníthető bekezdésekbe tördelték a szöveget), s bár a 
reformáció, illetve a könyvnyomtatás korai szakaszában is készültek kézre álló 
méretű kiadványok, ekkoriban egyre népszerűbb lett a zsebkönyvek formátuma. 
Mindezek révén folytatódott az olvasás demokratizálódása.

A művelt közönség és a tartalomkínálat radikális bővülése alakította ki 
a médiakommunikáció világát. Ebben a könyvek, az újságok, a periodikák, 
a szalonok, a kávéházak, a klubok és az értelmiségi társaságok, egymással 
szorosan összekapcsolódva, együtt váltak a nyilvánosság terévé. Ez a média 
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információinak és stílusának áthatóságát, vonatkoztatási rendszerként való 
működését mélyítette el.  

4.3. A reformáció médiaforradalma és a francia forradalom 

mint médiaprojekt

Az újkori média erejét két esemény médiaszempontú felidézésével is érzékelhet-
jük. A reformációt nem csupán a könyvnyomtatással, de a nyomtatott szövegnek 
mint médiának a tudatos, hatáskeltő használatával összefüggésben nevezhetjük 

valóban médiaforradalomnak. Vallási-teo-
lógiai ügyekben korábban is zajlottak 
élénk nyilvános viták, de például Erasmus 
latin nyelvű szövegei szükségképpen csak 
szűkebb kört érhettek el. Luther és refor-
mátortársai német nyelvű anyagai olcsón 
lettek elérhetőek, ráadásul nem csupán a 
kinyomtatásuk volt az újdonság, hanem 
terjesztésük hálózatszerű megszervezése 
is. A szerzők, a nyomdák, az árusítók és 
az olvasók valódi közösségé váltak, hiszen 
viszonylag rövid idő alatt jutottak el száz-

ezres példányszámban a reformációs iratok, vitairatok stb. ezekhez a körökhöz. 
A hatékonyságot erősítette, hogy Luther tisztában volt a képek kommunikációs 
erejével, így a kiadványokban metszeteket, a reformációs mozgalomban pedig 
képeket is bőségesen alkalmazott (a Cranach család közreműködésével).

A korszak másik végpontján a francia forradalom áll. Már az amerikai Füg-
getlenségi nyilatkozatot és a nyomában kitört háborút is a politikai nyilvánosság 
kiszélesedése tett lehetővé az északi kontinens brit gyarmatain. Az ott működő 
közel félszáz (!) újság folyamatosan beszámolt az an-
golok erőszakosságáról, teret adott a gyarmati ügyek 
megvitatásának és az így létrejött politikai kultúra 
egy közösséget is létrehozott, amely egyébként nem 
defi niálódott. Ennél is látványosabban koncentrá-
lódott a 18. század végi Párizsban egy viszonylag 
szűk tér- és időközegben a megelőző fél évszázad 
médiafelvirágzásának szinte minden eleme. Nem véletlen, hogy a forradalmi 
hullámok éppen a sajtó szabadságának követelésével kezdődtek, majd a forra-
dalom menete egyetlen hatalmas kommunikációs lüktetésben tartotta a francia 
fővárost. Természetesen ebben a ritmusban az elmélyült, hosszadalmas érve-
lések helyét a gyors reagálások váltották fel, a kiadott könyvek száma például 

 B –B  2004, 96–105. o.
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az első három forradalmi év nyomán jelentősen csökkent, míg 1789 második 
felében mintegy 250 lapot alapítottak.

A forradalmi médiatobzódásban is érvényesült azonban az a sajátosság, hogy 
a sajtó nem önmagában alkotta a kommunikációs teret: a klubok, tüntetések, 
népünnepélyek, a nyilvános kivégzések színterei, a megmaradt szalonok, David 
festményei ugyanúgy alkotórészei voltak ennek a közegnek, vagyis a média a 
közösség egészét átható és a közösség egészének mozgásába illeszkedő, azt 
mozgató jelenség maradt. Nem véletlen, hogy a forradalmi törvényhozás is 
folytonosan visszatért a sajtó szabadságára. 1793-ban kimondták a sajtó teljes, 
korlátozásoktól mentes szabadságát, amit rögvest kiegészítettek egy átmene-
tinek mondott rendelkezéssel ezen cikkely felfüggesztéséről (ez érvényben is 
maradt ezek után a császárság kikiáltásáig, utána pedig végképp tárgytalanná 
vált). Hasonlóan jelentős hatása volt a médiaetika alakulására annak, hogy 
az elmélyült és az elit társaság normáit követő stílus helyébe a felületes, nem 
ritkán trágár fogalmazások léptek, a mozgósító-meggyőző kampánycéloknak 
alárendelve az írást, publikálást.

5. A média mint normaadás

A modern kori médiavilág formálódási időszakából kiemelt főbb jellemzők 
kétszáz éven át meghatározták a médiával kapcsolatos etikai elvárásokat. A mí-
toszok és anomáliák mindezen időszakban az „igazság” kulcsfogalma körül 
forogtak (elég, ha a gyakran használt, Deák Ferenchez is kötött médiaszenten-
ciára gondolunk: „nem hazudni!”). Az igazsághoz való viszony nem csupán a 

média hitelességét mutatja, hanem azt a morális 
elvárást is támasztja a médiával szemben, aminek 
elsőrendűen meg kell felelnie.

5.1. A média és az igazság

Magától értetődőnek érezzük ennek megkövete-
lését, pedig az „igazság” és „média” fogalmainak 
mélyebb vizsgálata ad okot némi bizonytalanságra. 

Hangsúlyozzuk, hogy nem valamiféle általános szkepszis vagy felszínes relati-
vizmus miatt célszerű rákérdezni erre. Amikor Luhmann ezzel kapcsolatosan 
kritikai megjegyzéseket tesz, ő sem magának az igazságérvénynek a létezését 
kérdőjelezi meg.  A tömegmédiának arra a mozzanatára utal, hogy az nem 
pusztán megfi gyelés (obszerváció), hanem cselekvés, közreműködés (operáció). 
A tömegmédia nem valamiféle társadalmon kívül álló, független normaadó 
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rendszer, hanem önmaga is része a közösség folyamatainak, hatni és cselek-
vésre ösztönözni kíván, ezért értelmezhetetlen az olyan vád vele szemben, 
hogy torzítaná vagy manipulálná a valóságot – merthogy mit is tenne mást? 
Feladata és hivatása az információk megosztása, de ezt nem valamilyen elvont 
objektivitás távolságából teszi, hanem a közvetlen 
interakció, ingerlés során. A tömegkommunikáció 
révén nem csupán megfogalmazódik, hanem meg 
is teremtődik és reprodukálódik a társadalmi való-
ság, ami így szükségképpen nem lesz értékmentes, 
semleges és csupán technikai.

A kérdés az, hogy vajon ezenközben miképpen van 
jelen, akár hatóerőként, akár számonkérési bázisként 
egy vonatkoztatási rendszere, ha úgy tetszik, a tények világa? Két nagy média-
kampány felidézésével a média közeg és beavatkozó jellegére láthatunk példákat.

5.2. A média igazságkeresése és -torzítása

A 19–20. század fordulójának azóta is gyakran elemzett eseménye volt az Alfred 
Dreyfus francia tüzértiszt elleni kémkedési per. A zsidó származású vezérkari 
kapitányt hamis bizonyítékokra alapozva, antiszemita kampánytól kísérve 
ítélték el kémkedésért, amivel szemben társadalmi mozgalom indult. A híres 
értelmiségiek és politikusok vezette akció elérte, hogy újra megvizsgálva az 
ügyet, tizenkét év után felmentették és rehabilitálták Dreyfust. Mindebben 
a sajtónak kiemelkedő szerep jutott, amit Emile Zola világhírű író J’accuse… 
(Vádolom…) című, paradigmatikus újságcikke fémjelez a L’Aurore irodalmi na-
pilapban. A média egyfelől a hamisítások feltárásával a hatalommal szemben 
alternatív valóságképet mutatott, másfelől elég ereje volt ahhoz, hogy a politikai, 
bírói, katonai erőközpontok érdekeivel szemben bele is avatkozzon a közösség 
életébe. Az igazságkeresés és a bátor kiállás mellett a Dreyfus-ügy azért is 
médiatörténeti eseménnyé vált, mert a közösségi normaadás igénye egy sajátos 
szerep kialakulásával jelentkezett, nevezetesen a közügyekben a publikumot 
megszólító vagy annak „játszó” értelmiségi színre lépésével. Ennek a szereplőnek 
ugyanis nincs közösségi felhatalmazása (senki nem választotta meg vagy nevez-
te ki közhivatalba), nem szakértője a témáknak, megszólalásának legitimációja 
morális-etikai jellegű. Az „igazságot” és az „érdekmenetességet”, a „köz ügyét” 
képviseli a hatalommal szemben, amihez egyetlen forrásból, a nyilvánosságból, 
a médiából merít erőt, viszont erre morális küldetéssel tarthat igényt.

Ez az erő ugyanakkor visszájára is fordulhat. Erről írt kisregényt Heinrich Böll 
a német bulvársajtó működésétől ihletve 1974-ben. Maga a történet, bár több 
forrásra lehet ráismerni benne, ebben a formában egy fi kció: a Katharina Blum 
elvesztett tisztessége azt mutatja be, miképpen teheti tönkre a közhangulatra 
rájátszó sajtó a vele szemben teljesen kiszolgáltatott magánemberek életét. Egy 
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bűnügy mellékszereplőjeként a kommunista szimpátiával hivatalosan nem, de 
a média által megvádolt asszony nyilatkozatait önmaguk ellenébe fordítják az 
újságírók, közben rokonait, ismerőseit zaklatják a sajtószabadság és a tájékoz-
tatási igény nevében, megtévesztésekkel bírnak szóra és használnak ki embere-
ket. A főhős ezzel szemben tehetetlen, hi-
szen semmilyen hivatalos procedúra nem 
védheti meg – lévén a média működése 
sem procedurális, nem intézményesített. 
Fellépése tehát, ami a Dreyfus-ügyben a 
hatalommal szembeni polgári ellenállást 
tette lehetővé, önmagában nem szankcio-
nálható (ha csak konkrét jogszabályt nem 
sért, amint ezt később láthatjuk). Magy-
arán, a média a sajtószabadság elvének 
érvényesülése okán olyan módon részt-
vevője a közösség életének, hogy formális 
szabályok csak szélső esetekben kötelezik. Emiatt nagymértékben felerősödik az 
etikai-szakmai elvek betartásának és magának a médiamunkás személyeknek a 
fontossága. Az elbeszélés konfl iktushelyzetét sem tudja másképpen feloldani a 
főszereplő, mint hogy lelövi az újságírót, ami jelzi, hogy a rendszerrel szemben 
nincs esélye. Viszont ez a momentum jelzi azt a sajátos szerepet, amit a média 
művelői a médiának mint rendszernek a működésében betöltenek.

5.3. Az újságíró esendősége

A média etikája ezen a ponton a személyes etika normáival érintkezik. A médiá-
val szembeni etikai jellegű kritikák igen gyakran összemosódnak az újságírókat 
elmarasztaló morális fenntartásokkal. Míg a formailag szabályozott alrendsze-
rekben (jogszolgáltatás, államigazgatás stb.) a személyes habitus, morális integ-
ritás esetlegességeivel szemben a szabályozottság és az intézmények elsőbbséget 

élveznek, azaz csak komoly normaszegéssel sért-
hetik meg az intézmény alapvető funkcióit, addig 
a média alkotóinak lényegesen tágabbak a határai 
s ezzel sokkal nagyobb a személyes felelősségük. 
Az újságíró esendősége (elfogultság, befolyásol-
hatóság, felületesség, illetve ezek ellenpontjaiban 

a megingás: elkötelezettség, elvhűség, becsületesség) könnyen a munkáját 
közvetlenül meghatározó tényezővé válhat. Itt nem a jogszabályokat konkré-
tan sértő magatartásokról van szó (megvesztegetés, rágalmazás stb.), ezért a 
morális megítélés tere nő meg. Azonban ennek visszahatása a médiaszereplők 
tevékenységére legfeljebb hosszabb távon tapasztalható, így az egyéni morális 
pozicionáltságon, személyes döntéseken múlik az érvénye.
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Tehát a média alkotóinak morális döntései és felelőssége elválaszthatatlan a 
nyilvánosság etikai egyenszilárdságának megvalósulásától. A médiamunkások 
etikai helyzetét befolyásolja, hogy ők maguk személyükben is alávetettek társa-
dalmi normáknak, illetve vállalják/választják azokat. Ezért tevékenységüknek 
nem csupán az eredménye (a megjelent médiaanyag) ítélhető meg morálisan, 
hanem ők maguk mint felelősök is. Ebből az is következik, hogy a közösségek 
morális indítékú/tartalmú fellépése befolyásolhatja a média működését, ha ez eti-
kai megfontolásokba ütközik, mégpedig az újságírók személyére való ráhatással.

5.4. A média viszonya a hatalomhoz és a közösséghez

A média etikai pozicionáltságát nagyban meghatározza ugyanakkor, hogy a 
mindenkori hatalommal szembeni kritikai attitűd kapcsolódik hozzá. A magyar-
országi közgondolkodásban ez különösen vonzó motívumot jelentett jó ideig, 
hiszen a magyar nemzeti és társadalmi identitásnak az ellenzékiség pozitív 
eleme, míg a közösséget összetartó lojalitás sokkal kevésbé. A média ezredfor-
dulós változásai hoztak ebben elmozdulást, mivel Magyarországon is elterjedt a 
partizanship médiahasználat, azaz a saját értékrendet, ideológiát, társadalmi-po-
litikai világértelmezést akarják visszahallani a nyilvánosságban a tartalomfo-
gyasztók. Ez a hagyományos kritikai médiaképet módosítja, ugyanakkor felhívja 
a fi gyelmet a média közösségalkotó funkciójára. A nyilvánosság konstituálja az 
individualitáson túli közeget (helyi csoportok, nemzet, érték- vagy az életmódkö-
zösségek, hálózatok) az egyes számára is, tehát a működése sokkal összetettebb 
annál, mintsem hogy a hatalommal való oppozícióban lenne leírható.  

Láttuk tehát, hogy a média szükségképpen nem lehet mentes a torzításoktól, 
valamint egyszerre a hatalom ellenében és a közösségi azonosulásokat formálva 
működik. Ezeknek az ellentmondásosságoknak a metszéspontjában találjuk a 
média leginkább karaktert adó formáját, a valóságábrázolást.

5.5. Oknyomozó újságírás

A tényfeltáró, oknyomozó újságírás körül épültek ki 
a sajtó legendás történetei. Mintát és stílust hozott 
a Watergate-ügy, amikor szívós munkával göngyö-
lítették fel a Republikánus Párt legfelsőbb szintű 
érintettségét egy választási törvénysértésben – s 
ez elvezetett a frissen megválasztott Nixon elnök 
lemondásához. Ez az ereje a médiának évtizedekre hatóan érződött a vele 
szembeni szakmai és egyben etikai elvárások megfogalmazásában. A tények és 
okok feltárásának etalonná emelése egyben a valóság, az igazság kategóriáinak 

 W –C  2008, 125–127. o.
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visszaerősödését is jelenti. Olyannyira, hogy a törvényi szabályozás a polgári 
demokráciákban különleges státuszt biztosít a tényfeltáró újságírásnak. Az 
igazság kiderítéséhez és bemutatásához fűződő érdek ilyenkor felülírja akár 
az állam hivatali érdekeit, akár a magánélet védelmét – ennek határai azonban 
folytonosan vitatottak, s mindez jogi és etikai viták sorának a forrása.

6. Szabályozási és szakmai-normatív elvárások

A sajtószabadság, tényfeltárás, valóságrefl exió versus személyiségi jogok, vé-
lekedések és tények közti határvonalban elbizonytalanodó közönség, a valós 
tartalom megítélésének ellentmondásai – a médiával kapcsolatos normatív és 
etikai dilemmák jórészt ezekből a kettősségekből erednek.

6.1. Személyiségi jogok, rágalmazás, magánélet

Az ilyen ellentmondások megítélésekor kifejezetten etikai mérlegelések alap-
ján dönt a jogszolgáltatás is. Az úgynevezett „New York Times-szabályozás” 
egyszerre kínál ehhez precedenst és elvi megfontolásokat. A hatvanas évek 
elején a lapban hirdetés és tudósítás jelent meg az akkor fekete polgárjogi 
konfl iktusok kapcsán egy iskolai atrocitásról. A lapot beperelte egy Alabama 
állambeli közhivatalnok, arra hivatkozva, hogy a közölt szöveg megsértette 
személyiségi jogait, ártott neki magánéletében és hivatali előmenetelében. 
Az ügyben született legfelsőbb bírósági ítélet indoklásában fogalmazta meg 
Brennan főbíró, hogy a „közügyekben a vitának akadálytalannak, robusztusnak, 

mindenki előtt nyitva állónak kell lennie”.  Márpedig 
az is akadályozná a nyilvánosság szabad működését, 
ha az újságíróknak öncenzúrát kellene alkalmazniuk 
a kockáztatott bírságok miatt.

Ezért a joggyakorlatba bekerült a közlések rosszhi-
szeműségének bizonyítandó volta, tehát közszereplő 
csak akkor élvez védelmet a hamisnak bizonyult állí-
tással szemben, ha azt eleve rossz szándékkal fogal-
mazták meg. Az állami hivatalok és az államhatalom 
képviselői személyükben kisebb védelmet élveznek 

az általános törvényi védelemnél, ha a közérdeket szolgáló tényfeltárás az állami 
működés visszásságait leplezi le. Sőt ha valamely közüggyé vált esemény kap-
csán magánemberek kerülnek számukra előnytelen helyzetben a nyilvánosság 
elé (például egy baleset szereplőiként), ezért nem kérhetnek kártérítést, hiszen 
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így ellehetetlenülne a közösség tájékoztatása, ami adott esetben nagyobb súlyú 
érdek, mint a személyes integritás védelme. Ha pedig az újságíró a mindennapi 
életben és joggyakorlatban immorálisnak tartott, mi több, törvénytelen esz-
közöket használ (hamis személyazonosság, megtévesztés stb.), akkor annak a 
közösség számára hasznos eredménye jócskán tompítja vagy akár teljesen meg 
is szünteti negatív megítélését.

Mindez azonban nem jelenti az újságírók automatikus felmentését a magá-
néletet védő szabályozások alól. Ha az oknyomozás, tényfeltárás során büntető-
jogilag is értelmezett vétséget követ el, természetesen nem mentesülhet az eljá-
rás alól. Azonban ez önmagában nem hitelteleníti a megszerzett információkat, 
a várható retorzió mértékét pedig az elért közhaszon jelentősen befolyásolja. 

A személyiségi jogokat, a rágalmazás tiltását, a magánélet védelmét tehát 
nem csorbítja a sajtószabadság, csupán ezek határait teszi az adott közösségben 
meglévő etikai normáktól függővé. Például az angolszász politikai gyakorlat-
ban a személyes információk (betegségek, magánélet, vagyoni helyzet) sokkal 
szélesebb körben publikusak, mint a kontinentális gyakorlatban (például az 
USA elnöke évente nyilvánosságra hozza orvosi állapotfelmérésének eredmé-
nyeit). A német vagy skandináv térségekben a pénzügyi „botlásokat” lényege-
sen kevésbé tartják elnézhetőnek, mint a dél- és kelet-európai vagy balkáni 
országokban.

6.2. A bulvár mint médiaalapzat

A közszereplők körénél és általában az államhatalom szférájánál jóval problé-
másabb a személyiségi jogok érvényesülése a nyilvánosság legnagyobb fi gyel-
met keltő, legtöbb emberhez eljutó részében, a bulvármédiában. Itt az etikai 
szempontok két tényező miatt is sajátosan jelennek 
meg. Egyrészt a magánélet megszokott határainak 
túllépése az esetek nagy többségében azok bele-
egyezésével történik, akikről szólnak az ilyen infor-
mációk. Ugyanis az ő identitásuknak szerves része 
a bulváros jelenlét, így egymásrautaltságuk mintegy „közös beleegyezésnek” 
tekinthető. Másrészt a közönség döntő része rendjén valónak találja a magá-
nélettel kapcsolatban amúgy fennálló etikai normák jelentős lazítását, ezért az 
etikai standardok számonkérése képmutatás volna.

Azonban az etikai elvárások relativizálásának súlyos következménye lesz, 
amikor a bulvár eszközrendszere (és normái) olyanokra terjednek ki, akik nem 
szabad akaratukból válnak az ilyen médiaakciók tárgyaivá. Az ő védtelenségük 
a bulvárüzemmel szemben semmivel sem legitimálható, hiszen az oknyomozó 
újságírással szemben az ő esetükben sem a közérdek, sem a valóságmegismerés 
nem lehet hivatkozási alap. A jogi szabályozás többé-kevésbé védelmet nyújt 

A bulvár etikai háttere a 

közízlés következetlenségét 

is mutatja.
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számukra, azonban ez általában csak utólagos retorziókban ölt testet, miköz-
ben a bulváros szerepléssel okozott kár ezzel már nem enyhíthető lényegesen. 

A bulvár etikai háttere tehát a közízlés következetlenségét is mutatja. Az er-
kölcsi megítélés „rugalmassága” jelenik így meg akkor, amikor a média kritikusai 
szerint a szabad véleménynyilvánítás és önkifejezés átmegy a szabadosságnak 
nevezett megnyilvánulásokba. Ezek jórészt a szexualitás körében mozognak, 
aminek a jelenléte a médiában meg-megújuló viták forrása. Vajon mennyire 
megengedhető a szexualitás ábrázolása, amikor ezt a közönség egy része erkölcsi 
elveibe ütközőnek tartja? Az USA híres ügyei (Larry Flynnt pornóüzletember 
vagy Howard Stern hírhedten szabadszájú rádiós műsorvezető/szerkesztő pe-
rei) során a vádlók azzal érveltek, hogy nevezettek megsértik a közízlést és 
megbotránkoztatnak. Ezzel szemben a védelmek egyfelől a szólásszabadságra, 
másfelől a szexualitással kapcsolatos felfogások változékonyságára hivatkoztak.

6.3. Szabadosság és szabadság határán: szexualitás, közízlés, 

politikai korrektség

A szexualitás öncélú vagy éppen más termékek számára funkcionális megjelení-
tésével szemben azonban nem csupán a konzervatívok szálltak harcba, hanem 
a feministák és egyenlőségpártiak is. Ezekben a vitákban körvonalazódott az a 
felfogás, miszerint nem felel meg erkölcsi elveinknek, ha embereket (többnyire 
nőket) lealacsonyító, testiségüket eszközként használó, tárgyiasító formában 
használ fel a média. Mindehhez alapot azonban csakis etikai elveink és azok köz-
megegyezéses formája adhat, vagyis az etikai dimenzió közvetlenül befolyásolja 
a média működését (ezen nem változtat, hogy a híres provokátorok tudatosan 
éppen ezeken a pontokon lépnek túl médiamegjelenéseikben a „közízlésen”, 
mert ezek az ellenpontok jelzik a helyzet dinamikáját is.)

Sok indokolatlan, mi több, alaptalan és méltánytalan kritika éri a politikai 
korrektség elvét, miközben jó néhány, szinte már parodisztikus túlhajtása va-
lóban ad okot a fenntartásokra. A kritikák valódi tartalma azonban mégsem 
ezekre vonatkozik, hanem a szólásszabadságot korlátozó hatására. Valóban: a 
political correctness eredetileg is azt tűzte ki célul, hogy megszüntesse a nyilvá-
nos (és magán jellegű) beszédben a másokat származásuk, testi tulajdonságaik, 
szexuális orientációjuk és identitásuk alapján negatívan érő kijelentéseket. 
Ez közvetlenül hatott a médiára, ott kezdték el a legkomolyabban venni ezt a 
stílust, illetve maximát. A politikai korrektség révén a bántás, a másik számá-
ra lealacsonyítónak érzett beszédmód visszaszorult a médiában, ugyanakkor 
hatásában az ezt kialakító liberális nézetektől távolabb állók gondolkodásuk 
elnyomottságaként élik ezt meg.
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6.4. Gyűlöletbeszéd és szólásszabadság

A sajtószabadság, a társadalmi környezet és a morális érzék konfl iktusa a bul-
várnál vagy a magánélet védelménél erőteljesebben tárul fel a gyűlöletbeszéd 
kapcsán. A gyűlöletbeszéd meghatározása már önmagában is viták tárgya, de 
számunkra most elegendő egy kellően tág fogalmat használnunk: olyan meg-
nyilvánulások a társadalmi térben, amelyek szándéka, célja, tartalma és formája 
egyaránt alkalmas emberek körülírható csoportjában 
félelmet vagy a megtámadottság érzetét kelteni. Az 
ilyen megnyilvánulásokat a nyugati világ etikai kon-
szenzusa (a gyűlöletkorszakokat leszámítva) egyér-
telműen elutasítja, helytelennek tartja. Ugyanakkor 
engedélyezésük és eltűrésük tekintetében jelentős 
különbségek vannak az egyes országok között. Az 
egyik maxima egyértelműnek tűnik: az azonnali és 
közvetlen veszéllyel járó uszítás semmiképpen sem megengedett. Ennek fennállta 
viszonylag világos lehet egy gyűlésen, ahol a szónok például pogromra szólít fel 
emberek egy csoportja ellen. Azonban a tömegkommunikációs eszközök világá-
ban a médiaeszközök közvetlen elérésű és mozgósító képessége miatt már nehe-
zebb a határvonalat megtalálni a véleménykifejtés és a veszélyes uszítás között.

Természetesen az Egyesült Államokban találjuk a legkifi nomultabb érvelé-
seket a szólásszabadság határai ügyében. Ezek szinte végtelenül szélesek, s az 
emelletti érvek abból indulnak ki, hogy a demokráciának a szólás szabadsága 
nem járulékos eleme, hanem a lényege. Ezért ha valakiket vagy valamely közös-
ségeket „megvédeni” igyekezne az állam a negatív vagy akár megbotránkozást, 
félelmet keltő véleményektől, állításoktól, akkor valójában nekik is sérelmet 
okozna, hiszen kétségbe vonná a közösség tagjainak egyéni autonómiáját, fe-
lelősségét, gyengítené a közösség minden tagja számára legfontosabb értéket.  
A demokrácia egészének a működéséhez is elengedhetetlen, hogy minden 
tagjának egyformán legyen módja kifejteni a véleményét, függetlenül annak 
tartalmától. Ami azt jelenti, hogy még a demokrácia alapértékeit támadó né-
zetek kifejtése sem korlátozható. Ezzel szemben jórészt etikai érvekre, vagyis 
a megtámadottak méltóságára és az egész demokratikus közösség védelmére 
hivatkoznak a gyűlöletbeszéd korlátozásának hívei.  

Az érvek jelentős része éppen a gyűlöletbeszéd megnyilvánulásának csator-
náit érinti. Még azok közül is többen, akik a minimális korlátozás hívei, úgy 
vélik, a fórumok szűkítésével lehet a nemkívánatos károkat csökkenteni. Vagyis 
a nyilvánosság nagyobbik része, a széles körben elérhető média ne adjon teret 
számukra. Azonban az egyenlőségérv ezzel szemben azt állítja, hogy így va-
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lójában az állam különbséget tett nézetek között, ami az előbbiek értelmében 
nem elfogadható. Ehelyett azt javasolják, hogy nem jogi vagy szabályozási esz-
közökkel, hanem a szilárd etikai elvek kinyilvánításával célszerű a közösségnek 
elszigetelnie a gyűlölet megnyilvánulásait.

Látjuk tehát, hogy a médiában felbukkanó, okkal-joggal félelmet, felháboro-
dást keltő nézetek státusza önmagában is nehezen feloldható társadalmi, etikai 
és szabályozási dilemmákat okoz a média számára. Ezt tovább fokozza a média 
önjárása, amikor a kiszámíthatóan közfi gyelmet keltő (botrányos, extravagáns, 
meghökkentő) híreket sokkal nagyobb arányban és kiemeltséggel közvetíti. 
Ezért kifejezetten a médiamunkások etikai érzéke és józansága moderálhatja 
a gyűlöletbeszédet, vagyis a média etikája nem valamifajta elvont moralizálás, 
hanem a demokratikus közösség alapértékének, a szólás szabadságának a funk-
cionális megvalósulásához ad elengedhetetlen védelmet.

6.5. Szabályozott normák: személyiségi jogok, 

gyermekvédelem, közszolgálatiság

Már a gyűlöletbeszéddel és rágalmazással szemben is léteznek olyan jogintéz-
mények, amelyek kifejeznek egyfajta közösségi konszenzust, bár vannak, akik 
ezt elfogadhatatlan korlátozásnak tartják. A magánélet és a jó hírnév védelme, 
a másokat etnikai, szexuális azonosságukban vagy valamilyen fogyatékosságuk 
miatt sértő megnyilvánulások tilalma, a viszontválasz lehetőségének kötelező 
biztosítása, Európában bizonyos műsorkvóták előírása olyan jogintézmények, 
amelyek határt szabnak a megnyilvánulásoknak, és egyben konszenzusos etikai 

elveket érvényesítenek. Külön kiemelendő mind-
ebben a gyermekek védelme. Ebben kifejeződik a 
veszélyeztetett korosztályok iránti morális elköte-
lezettség, amelynek révén egyfelől a fejlődésükre 

káros műsorformákat igyekeznek távol tartani tőlük, másfelől a manipulál-
hatóságuk miatt a fogyasztói ösztönzéseket is korlátozzák (amit a hirdetők 
igyekeznek kijátszani).

A médiavilág egy sajátos szegmense a közszolgálati média (jellemzően te-
levízió és rádió), ami részben éppen a társadalmi normák által szabályozott 
nyilvánosságot hivatott példázni és elérhetővé tenni. (A másik karakteres eleme 
bizonyos műsortípusok elérhetővé tétele a kulturális, közösségi, edukációs és 
hírszolgáltatási műfajokban, melyek a kereskedelmi csatornákon csak kisebb 
mértékben lennének jelen.) Egyes álláspontok szerint ilyen csatornákra semmi 
szükség, hiszen csupán a kormányzati befolyást jelenítik meg s egyébként is, 
ízlésdiktatúra, ha központilag meghatározott tematikákat és stílusokat hasz-
nálnak. Ezzel szemben áll az az érvelés, miszerint a közösségnek vannak iden-
titást adó általános normái, melyek szükségesek a demokratikus működéshez, 
valamint a közösség ügyeiről szóló vita számára médiafelületet kell biztosítani.

…a közösség ügyeiről szóló 

vita számára médiafelületet 

kell biztosítani.

Vall_ped.indb   160 2016. 11. 29.   12:36:08



Fábri György | Média és etika

161 |

A közszolgálatiság szabályozását többnyire etikai kódex jellegű dokumen-
tumokban írják le. Ebben a műfajban jelenik meg legegyértelműbben a média 
és az etikai elvek szoros egymásra vonatkoztatása. A közszolgálati kódexek 
társadalmi normákat tartalmaznak, értékrendet kifejezve. Egyfelől magáról a 
médiaműködésről: az objektivitás, méltányosság, méltóság, kiegyensúlyozottság 
elvárásait a műsorkészítésben. Másfelől társadalmi értékeket (nemzeti összetar-
tozás, kulturális sokszínűség, szabadság, demokratikus elvek stb.) fogalmaznak 
meg s tesznek a média számára követendő, bemutatandó tematikává, szabállyá.

Legyen szó a gyűlöletbeszédről, közízlésről, értékközvetítésről vagy manipu-
lációkról, megfontolandó a média hatásait nem csupán a közlő, hanem a befoga-
dó oldaláról is megvizsgálni. A kellően iskolázott és a média hatásait, technikát, 
sajátosságait ismerő közösség tagjai és egésze sokkal kevésbé manipulálható, a 
rákérdezéssel és visszajelzésekkel megóvja magát a nemkívánatos tartalmaktól 
vagy azok negatív hatásaitól. Ráadásul egy ilyen közönség moderáló erővel hat 
vissza magára a médiára, ami tovább javítja az etikai normák érvényesülésének 
esélyét. A befogadás médiatudatossága ezért a sajtószabadság, szólásszabadság 
ellentmondásainak a feloldásában lényeges tényező.  

6.6. Blaszfémia és szólásszabadság

Egyházi-vallási szempontból speciális eleme a szólásszabadság körüli dilemmák-
nak a blaszfémia médiajelenléte. A „vallásgyalázás” fogalma az istenkáromlásból 
ered, amiről a közvélekedés azt tartja, hogy az iszlám kultúrában létezik – a 
közelmúlt tragikus terrortámadása egy francia lap (Charlie Hebdo) ilyenként 
értékelt karikatúrái miatt mutatja ennek szélsőséges erejét. Szabályozási szinten 
ugyanakkor találunk a vallást negatívan beállító 
beszédet tiltó rendelkezéseket Írország, Norvégia, 
Dánia alaptörvényében, azonban ezek gyakorlati 
érvényesítését az Emberi Jogok Európai Bírósága 
rendre megakadályozza a szólásszabadság jegyében.

Ebben a szabályozási ellentmondásban első he-
lyen nem is a vallási tartalom szerepel, hanem az a kérdés, hogy közösséget is 
érhet-e sérelem egy vélemény megjelenésével, vagy csak egyéneket. Hasonló 
kérdést vet fel egy etnikai csoport sérelmére elkövetett negatív megnyilvánulás 
vagy például a holokauszttagadás is. A jogalkotók abból indulnak ki, hogy sérti 
az emberi méltóságot, ha egy közösség érzékenységét durván bántják vélemé-
nyekkel, állításokkal.  

A megoldandó problémák akkor kezdődnek, amikor defi niálni akarjuk a val-
lásgyalázás mivoltát. Évszázadokon át például a káromkodás tiltott vétségnek 
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minősült mint istenkáromlás. Ekkoriban viszont nem az emberi érzékenysé-
get, hanem Istent védte a jog, ami egy szekularizált államban meglehetősen 
furcsa volna. Ma a valláshoz kötődő személy méltóságának a védelme képezi 
a törvényi szabályozás alapját. Nehéz azonban meghúzni a pontos határt. Egy 
mélyen hívő keresztény számára például Jézus szenvedése és kereszthalála, 
majd feltámadása az egész életét átható hit és identitásadó bizonyosság. Ha egy 
médiatermék öles betűkkel hirdeti, miszerint Jézus csak egy mese, ez közvet-
lenül kétségbe vonja identitásának központi magját. Mondhatni persze, hogy a 
stíluson múlik: ha ezt ténymegállapításként teszi, akkor elfogadható a tartalma 
okán nem blaszfémiaként, ha ordenáré vagy gúnyos stílusban, akkor nem. De 
láttuk az előbbiekben, hogy ezeknek a kifejezése, a stílus formáinak megítélé-
se is többnyire véleményes. A megítélés bizonytalanságát a kritikai hangvétel 
tárgya is fokozza. Például a már említett Charlie Hebdo esetében a szerkesztők 
kinyilvánították, hogy a próféta negatív ábrázolása nem az iszlám, hanem az 
iszlámon belüli vallási fanatikusok ellen irányult. Vagyis az iszlám közösség 
nagyobbik része mellett és egy kisebbsége ellen kommunikáltak. Megsértették 
ezzel a muszlimok vallási érzékenységét?

Mindebből látszik, hogy a blaszfémia kezelésére kevésbé a jog, inkább a tár-
sadalmi közmegegyezés, az olyan etikai normák általános megléte kínál esélyt, 
mint a tisztelet, a tolerancia, az önmérséklet. Azonban az egységes médiavilág 
szétesése, az ún. „újmédiára” jellemző normapluralizmus nem segíti ennek 
érvényesülését. 

7. A web 2.0: a média „etikátlanítása”?

A tudatos médiahasználat ezredfordulós 
törekvéseit jelentős mértékben felülírta 
az a változás, ami a könyvnyomtatás és a 
sajtó megjelenéséhez foghatóan jelentős 
változást hozott: a digitális média, majd 
igen hamar, a mobil és a web 2.0 média-
használat totálissá válása. Ez a technoló-
giai és használati váltás napjainkban zaj-
lik, végleges és letisztult megállapításokat 
tudományos alapossággal még nem lehet 
tenni a hatásairól, tendenciáiról. (Példa-
ként: a jelenlegi elsődleges világkommu-
nikációs platform, a Facebook alig egy évtizede létezik egyáltalán, hasonlóan a 
kulturális szocializációban meghatározó YouTube-hoz.) Így itt csak a jelenlegi 
használat néhány etikai vonatkozását említjük, előre is jelezve, hogy bármikor 
érkezhetnek teljesen új megoldások, módszerek.
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7.1. A fogyasztói tartalomalkotás és az állandó online jelenlét

Amint azt láttuk, a nyilvánosságot egyértelműen szegmentálta a média szere-
posztása: tartalomalkotók, csatornák (kiadók), tartalomfogyasztók, minderre 
refl ektáló értéklobbista csoportok. Az etikai normák számonkérése, a közízlés 
vagy a közösségi érdekek közege, az elfogadott kulturális és nézetbeli standar-
dok képviselete egyértelműen meghatározott volt. A funkciókhoz rendelődtek 
hozzá az etikai normák érvényesítésének a keretei. A tartalomalkotók „céhe”, 
vagyis az újságíró közösség egy belső szelekciós és normaérvényesítő erővel 
alakította a tartalom közlési határait. Az úgynevezett gate-keeperek, tehát a 
megjelenések „kapuőrei” (szerkesztőségek, kiadók) további tartalmi szűrőként 
működtek a személyiségi jogok, valamint további megfontolási szempontok és 
a szólásszabadság egyensúlyát keresve. Az értelmi-
ségi csoportok megszólalásai önmagukban is súllyal 
képviseltek morális megfontolásokat, szolgáltak iga-
zodási pontként vagy éppen tilalomfaként a média 
számára. A közönség pedig fogyasztotta mindezt, 
„olvasói levelekkel”, de leginkább közhangulattal, 
a használat „szavazásával” adva visszajelzést. (Ter-
mészetesen ez az ideáltipikus modell sok-sok ár-
nyalatban, ellentmondással és következetlenséggel 
működött.)

Ennek az ökoszisztémának valamennyi elemét 
alapvetően átalakította a ma legszélesebb elérést 
és hatást gyakorló internetes média az etikai vo-
natkozások tekintetében is. A teljesen szabad és igen alacsony belépési kü-
szöbű tartalomszolgáltatás (bárki indíthat blogot, weblapot, hírszolgáltatást, 
tartalommegosztást anélkül, hogy érdemi indítási, terjesztési költség terhelné, 
emiatt csekély az anyagi kockázatvállalás, valamint specializált technikai tudást 
sem igényel) kikerülhetővé tette a „kapuőröket” s velük a standardokat is. Az 
értelmiségi normaközpontok hatása is esetleges, hiszen kulturális-legitimáló 
értékérvényesítési erejüknek itt teljesen piaci helyzetben kell érvényesülnie.

Nincs arról szó, mintha nem volnának ebben a médiaközegben is referenci-
abázisok, szellemi-ideológiai irányok és divatok, de ezek elfogadottsága igen 
változékony, képlékeny és időleges. Ez éles ellentétben áll az etikai normák 
stabiltás jellegével, amit a nyelvi standardok feloldódása még inkább csökkent. 
A folyamatos online lét, a szükségképpen felületes olvasás és a források rendkí-
vül könnyen és gyorsan zajló váltása (szörfölés) ugyancsak az értékek, normák 
kavalkádjának az élményét adja, ami az etikai szocializációt és mintakövetést 
egészen új mechanizmusok közé helyezi. 

A hagyományos médiaműködés és médiaszereplők keresik a helyüket ebben 
az információs és morális kakofóniában. Kellően erős közönségbeágyazódással 
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érdemi pozíciókat tarthatnak meg vagy építhetnek ki, de egyáltalán nem kizáró-
lagos vagy akár csak túlnyomó szereplői a kommunikációs világnak, különösen 
a fi atalok körében nem azok. A magyar helyzet specifi kuma abban áll, hogy két 
olyan internetes portál uralja a szolgáltatási piacot, amelyek nem a korábban 
meglévő sajtóból nőttek ki (index.hu és origo.hu, valamint előbbi blogszférája). 
Ezeknél sajátos szubkultúrák formálódtak, ami morális normaképzésével for-
málta a médiahasználók világképét, viselkedési kultúráját is.

7.2. A szólásszabadság digitális zsákutcái

A nyilvánosságot szabályozó, a szólásszabadság korlátait (rágalmazás, személyi-
ségi jogok stb.) biztosító törvények nem vesztik érvényüket az internetes médi-
ában, csak éppen igen nehéz érvényt szerezni nekik. A tartalomszolgáltatókat 
igyekeznek felelőssé tenni az oldalaikon megjelenő vélemények tartalmáért 
is, de ez csak részben sikeres, a követhetőség és a technikai korlátok miatt. 

A moderáció, ami a netes tartalom elsődleges be-
avatkozási formája, erőforrás-igényes tevékenység, 
automatizálása pedig visszásságokhoz vezet (példa 
rá, amikor a világ egyik leghíresebb, vietnámi há-
borúból származó képét a napalmbombázás ellen 
menekülő meztelen kisgyerekekről a Facebook sze-
xuális tartalom okán kitörölte.)

Megfi gyelhetők emellett olyan jelenségek is, ame-
lyek sajátos etikai problémákat vetnek fel. Ilyen min-
denekelőtt az anonim kommentelés lehetősége. Az 

önmagában is etikai probléma, hogy a vélemények szabad ütköztetése, a nézetek 
szabad vitája lehetséges-e akkor, ha a résztvevők nem vállalják önazonosságukat, 
valódi identitásukat. Az ebben résztvevők pedig személyesen is súlyos etikai 
helyzetekbe kerülnek, hiszen identitásuk karakteressége szétbomlik, a külső 
kontroll híján a kapaszkodói és refl ektáltsága csak kisebb mértékben adott. 
Ugyanakkor a tartalomnak a kommentek szerves részei, mi több, a főszöveggel 
közel azonos súllyal és értékeléssel olvasott szövegelemek. Tehát a befogadótól 
külön fi gyelmet és erőfeszítést igényel, hogy az egymással élesen szembenálló 
megközelítéseket szét tudja választani.

Külön problémát jelent a szólásszabadságot megalapozó elvekhez képest az a 
jelenség, hogy egyre inkább megfi gyelhető a kommentelés iparszerűvé válása. 
A társadalmi-politikai vagy éppen gazdasági érdekek mentén szerveződő hoz-
zászólások nyilvánvalóan nem teljesítik a szabad véleménynyilvánításhoz való 
jog alapfeltételét, magát a véleményalkotást. Ezek megrendelt (esetleg önszor-
galomból folyamatosan űzött) aktivitások, amelyeket maga az adott internetes 
közösség sem tud kiszorítani, főként, mivel úgy tűnik, többségbe is kerültek.

Az egyes felhasználó ugyanakkor nem marad egyedül, sőt még stabilabb 
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normarendszerekbe záródik be. A digitális média (beleértve a televíziót is) a 
választásban is teljes szabadságot ad. Ennek révén alakulhatott ki az a jelenség, 
amit az elmúlt két évtizedben tapasztalni, nevezetesen, hogy egyre inkább 
a saját véleményét, nézeteit visszatükröző televíziós csatornákat, internetes 
oldalakat, fórumokat, blogokat stb. látogatják a felhasználók. Így a média cso-
portképző ereje (amiről fentebb szóltunk) erősödik, azonban a közügyek és 
értékrendek terén zajló véleménycsere beszűkül. Ami a plurális etikai norma-
rendszerek egymás mellett élését, érintkezésének csökkenését hozza magával 
s így a nagyobb közösség integrációja, az etikai kiegyenlítődés esélye csökken.

8. Összefoglalás és kitekintés

Etika és média egymással szoros összefonódásban létezik. A közlés, a kommuni-
káció teszi a közösséget, ennek technológiai váltásai egyre inkább stabilizálták 
a közösség világképét és normarendszerét. A közvetítetté vált kommunikáció, a 
média működése önmaga is etikai elveknek alávetett, a személyiség és méltóság 
védelme, az igazság keresése, a hitelesség kikényszerített norma. Ugyanakkor 
a társadalom etikai ügyei a médián keresztül jelennek meg, jutnak el a lehető 
legnagyobb kört magában foglaló konszenzusig, ami az értékrendszerben tes-
tesül meg. Ezért nem politikai-ideológiai meggyőződés kérdése, hanem a teljes 
közösségnek az érdeke a szólás, a véleménynyilvá-
nítás mindinkább teljes körű szabadsága. Az ezzel 
kapcsolatos ellentmondások folytonos konfl iktusok-
hoz vezetnek, a közgondolkodás újra és újra szembe 
kell nézzen ezekkel a dilemmákkal, s etikai-társa-
dalmi elveihez igazítva alakítja a szabályozásokat. 
Az eredeti értelmében vett és ekként igen pozitív hozadékokkal járó, a mások 
iránti tiszteletet és az egyén testi, etnikai, szexuális vagy vallási identitását 
sértő beszédet tiltó politikai korrektség és a szólásszabadság konfl iktusa példát 
mutat arra, hogy nem szabályozási, hanem közfelfogási eszközökkel kezelhető 
valamelyest ez a belső konfl iktus.

A mind komplexebbé és tagoltabbá váló társadalmakban a közös norma-
rendszer (vallás, kultúra) felbomlása, többközpontúsága körülményei között 
azonban mind nehezebbé válik az ilyen általános platformok érvényesülése. 
A multikulturalitás történeti tény – a multikulturalizmus viszont az ezt kísérő 
ideológia, amely az egymás mellett élő, egymásra vonatkozások sokaságával 
bíró etikai, életmódbeli normarendszereket egyenértékűnek, egyszerre ér-
vényesítendőnek tekinti. Ennek sok egyéb vonatkozása mellett kifejezetten 
a szólásszabadság értékének az univerzalizmusa kérdőjeleződik meg, ami a 
média funkcionalitását tovább gyengíti. A médiaszabadságon és a hozzátartozó 
szólásszabadságon alapuló nyugati kultúra önfeladása is felrémlik mindebben.
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Ez a multimoralitás ráadásul egyre inkább a virtualitás terében mozog. 
A valóságról alkotott képünk fellazulása a korlátlan internetes (szövegbeli és 
képi) hamisítások közepette egyfelől az igazság (valósághűség) morális elvá-
rását bizonytalanítja el. Nem arról van szó, hogy az információ a digitális-képi 

világban szenvedné csupán el a hamisítást, hiszen 
az a szöveg korában is általános volt. Most azonban 
a kommunikációs terek szegmentáltságát erősíti to-
vább ez a jelenség, ami önmagában is etikai problé-
ma, hatása pedig megint csak az etikai standardok 
kuszaságához vezet. 

A virtuális valóságok mindegyre tökéletesedő 
technikai megoldásai és növekvő jelentősége pedig 
újabb, ma még beláthatatlan módon terjeszti ki 
az emberi cselekvés, viselkedés, személyiség, sőt 

identitás morális integritásának határait. Ez már a korai etikai szocializáció idő-
szakában átalakítja az évezredes kognitív és gyakorlati korlátokat: a tetteinkért 
vállalt felelősséget, a cselekvéseink következményeinek súlyát, a döntéseink (és 
életünk) megismételhetetlenségét, lezártságát. Vagyis magának az etikának az 
ontológiai alapjait.

Az etikai gondolkodás a médiára refl ektálva ma nem tesz mást, mint vála-
szokat keres a normák pluralitásának és digitális medializáltságnak a korában 
az etikai relativizmus jelenségére: elfogadására vagy ellenpontozására.

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Hogyan változott a kommunikáció a technológiák fejlődésével?

– Mi indokolja a szólásszabadság érvényesülését?

– Milyen korlátai lehetnek a szólásszabadságnak?

– A gyűlöletbeszéd hogyan korlátozható?

– Milyen etikai normáknak van alávetve a média?

– Hogyan járul hozzá a média az etikai normák érvényesüléséhez?
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Gazdaságetika

I. Mi a gazdaság?

A gazdaság működése és helyünk a gazdaságban

A gazdaság és a gazdaságetika egy Arisztotelész háztartásvezetés-tanától 
(οικονομια) máig érvényes találkozást jelent egyrészt az ember anyagi szükség-
leteinek tervszerű biztosítását célzó gazdaság, másrészt a jó és a rossz kérdésével 
foglalkozó erkölcsi törvény között.  Ma a javak létrehozása és elosztása korábban 
soha nem tapasztalt méretekben történik, és a munkamegosztás olyan fokán, 
ami az egész Földet összekapcsoló hatalmas termelési és ellátási láncokat ered-
ményez. Bármilyen korábbi elképzelés, ami az évezredes regionalitás, önellátó 
képesség és mérsékelt növekedés jellemezte világ gazdasági gondolkodását és 
különösen gazdaságetikáját meghatározta, csak a mai, alapjaiban megváltozott 
feltételek fi gyelembe vételével lehetséges. Ez a globális termelési és elosztási 
rendszer gyakorlatilag egyetlen gazdasági rend keretei között történik, ez pedig 

 K  2004, 130. o.

Szabó B. András
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a globális versenyen alapuló piacgazdaság. Az alapvetően egységes struktúra 
helyi különbségeit egyes (egyre halványabb) jelzők fi nomítják, melyek az állami 
beavatkozás, a társadalmi szolidaritás mértékét jellemzik (pl. szociális piacgazda-
ság), illetve olyan mély kulturális gyökerek, amelyek 
a termelés és elosztás rendjét történetileg alakítot-
ták. A globalizált piacgazdaság azt jelenti, hogy a 
gazdasági élet középpontja a piac, ahol a kereslet és 
kínálat bizonyos szabályok között, szabadon alakítja 
az árakat, a foglalkoztatást, az árfolyamokat, a piacra 
termelt áruk fajtáját és mennyiségét. Ma ettől a pi-
actól függetlenül gyakorlatilag nem lehet létezni, a 
részvétel adottság és nem döntés eredménye. Hogy 
az egyén életét mennyire határozza meg ez a piac, az 
számos feltételen múlik, de alapvetően mindenkinek 
jelen kell lennie a piacon. Ezért a hitoktatásban és az 
etikában is fontos megjelennie a gazdasági viselkedést a szűken vett gazdasági 
szempontoknál szélesebb összefüggésbe helyező etikai kérdésfeltevésnek. Saját 
magunk tudatos elhelyezése és lehetőségeink széles szempontokat fi gyelembe 
vevő tudatosítása szabadságunk és valós lehetőségeink kibontásának alapfeltéte-
le. A saját helyét kereső és megteremtő, ugyanakkor számtalan külső befolyástól 
érintett fi atal számára ezek a kérdések kiemelten fontosak. 

Aligha kapcsolódnak morális és élettervezési kérdések izgalmasabban ösz-
sze, mint a gazdaság területén, ahol a tinédzser egyszerre kiemelt célpontja a 
fogyasztói társadalomnak, és egyszerre döntéshozó a – saját későbbi gazdasági 
és majdani társadalmi helyzetét alapvetően meghatározó – személyes életében. 
A gazdaságetikai problémák, a közvetlen fogyasztói tapasztalat miatt, képesek 
lehetnek a közélet iránt korábbi generációknál kisebb érdeklődést mutató mai 
fi atalok számára kézzel fogható közelségbe hozni a közösség problémáit, dilem-
máit és felelősségét.

A méhek és a láthatatlan kéz

Az ipari forradalom hatása a technológia és a gazdaság területén túl egészen a 
morálfi lozófi áig terjedt. A változás lényegét két jól ismert kép felidézésével ra-
gadhatjuk meg. Mindkét kép az önzésről szól és arról a korabeli brit világról, ahol 
nagyon messze került egymástól a valóság és a hirdetett értékek. 1714-es meséjé-
ben Mandeville a méhek államáról ír, ahol, miközben mindenki egyéni érdekét 
követi a bűnök tömegét elkövetve, a közösség egésze virágzik: „virult az élet, 
naggyá tette a bűn s a vétek” – szól az ismert verssor. A baj akkor történik, ami-
kor erkölcsössé válnak a méhek, és ezzel rengeteg tevékenység feleslegessé válik 
(gazdasági recesszió), illetve a külső ellenség a legyengült államot elűzi. Műve 
heves kritikát váltott ki, elégették és betiltották, John Wesley Machiavellihez 
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hasonlította.  Pedig Mandeville inkább 
csak jó megfi gyelő, és nem a romlás pré-
dikátora. Görbe tükröt tartva kifi gurázza 
a társadalom magas elvei és valós viselke-
dése közötti különbséget, és rámutat arra 
a szakadási pontra, amikor az erkölcsöt 
az eredmény érdekében száműzni lehet a 
társadalom bizonyos alrendszereiből. Me-
séje szélsőséges karikatúra, amely máig 
érvényes, valós problémáról szól. Képes-e 
és van-e reális lehetősége egy közösségnek 
anyagi, kényelmi áldozatot hozni a jó érvényesítéséért? 

A másik kép Adam Smith nevéhez fűződik, akit hiba lenne az etika alól felsza-
badított közgazdaságtan atyjának tekinteni. Ugyanakkor a nagy választóvonal 
az 1759-es Az erkölcsi érzelmek elmélete és az 1776-ban megjelent könyve, a 
Nemzetek gazdagsága világképe között, az úgynevezett Smith-probléma, máig 
sokféle értelmezési vita forrása,  és tulajdonképpen az önálló közgazdaság-tu-
domány születésének is helye. Ha Smith nézetei nem is teljesen egyeznek a róla 
mint a modern közgazdaságtan atyjáról elterjedt közvélekedéssel, az önérdekét 
követő ember pozitív értékelése (és nem erkölcsi felmentése) és a láthatatlan 
kéz metaforájának megalkotása az ő érdeme. Más nagy hatású gondolatok alko-
tóihoz hasonlóan a fogalomalkotás hatásával sem ő, sem kortársai nem voltak 
tisztában.  A láthatatlan kéz tereli a gazdasági szereplőt a közösség számára jó 
magatartás felé, miközben ő saját érdekére koncentrál. Ugyanígy egy láthatatlan 
kéz osztja el a javakat, és Smith megfi gyelése az, hogy azoknak is jut, akik nem 
rendelkeznek a termeléshez szükséges tulajdonnal vagy ismerettel. A láthatatlan 

kéz az újraelosztó is.  A láthatatlan kéz metaforája 
nem volt ismeretlen Smith korában.  Tapasztalata 
mögött a gondviselés-teológia és Rousseau gondo-
latai egyaránt megtalálhatók. Hogy miként lett a 
deizmus harmóniájából és optimizmusából, azaz 
a gondviselésből a piac mindenhatósága az elmúlt 

háromszáz évben, az egy igazán mély teológiai és etikai kérdés. A piac mint 
módszer alkalmas sokféle emberi képességet és viselkedést nagyfokú szabadsá-
got hagyva koordinálni, de mindenhatósága téveszme, amire a 2008-as válság 

 S  2012, 248. o.
 Smith eredeti nézetei és a róla tovább élő kép különbségéről Sedlacek idézett művében el-

gondolkodtató elemzést ad (S  2012, 257–280. o.), illetve bevezet az ún. Smith-probléma 
gazdag nemzetközi irodalmába is, ami a magyar közgazdasági irodalom számára is ismert (ld. 
Zeller Gyula: Létezik-e a Smith-probléma, avagy mennyire egységesek Adam Smith nézetei?)

 M  2014. 804. o.
 S  2012, 248. o.
 M  2014, 806. o.
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mutatott rá legutóbb. Smith két művét együtt olvasva nyílik lehetőség az ember 
önző érdeke mellé helyezni gazdaságilag páratlan közösségi képességeit és a 
másik jólléte okozta örömét. Ezek a pozitív emberi érzelmek nem semlegesek, 
a piac nélkülözhetetlen bizalmi alapját alkotják. 

Szabadság

A szabadság számos formája létezik, mégis ugyanazt az állapotot fejezi ki. Az 
elmúlt évszázadok tapasztalata azt mutatja, hogy a szabadságjogoknak csak 
együttes megléte jelent valódi szabadságot, illetve nemcsak a hatalom és a má-
sik embertől való védelem kell a szabadság megéléséhez, hanem egy bizonyos 
fokú létbiztonság és kibontakozási lehetőség is szükséges. Már a pusztában 
vándorló és zúgolódó nép bibliai példája is megmutatja, hogy a közvélemény 
számára a létbiztonság fontosabb lehet a politikai 
szabadságnál (2Móz 16,3). A klasszikus polgári sza-
badságjogok (lelkiismereti és vallásszabadság, a vé-
leménynyilvánítás és a sajtó szabadsága) részben 
politikai jellegűek, részben gazdaságiak (tulajdon, 
szerződési vagy vállalkozási szabadság), és lehető-
ségeket nyitnak a polgárok számára. Másrészt az 
ún. második generációs szabadságjogok (munkához, 
szociális biztonsághoz, egészséghez stb. való jog) a 
szociális biztonság alapjaival az állam képességei és szándékai függvényében, 
de védik a piacon gyenge, onnan kiszoruló embereket.  A piac létének alapjai az 
első csoportba tartozó szabadságjogok, míg a piacról kiszorulókat kell védenie 
a szociális jogoknak. Keresztény teológiai alapon a szabadságról csak ebben a 
kettős értelemben értelmes beszélni. A szabadság a keresztény ember számára 
nem önkényes magatartásválasztás, hanem az önálló véleményformálás és 
-nyilvánítás szabadsága a közösségben.

A piacon és a piacról élő ember számára a szabadság kézzelfogható élménye a
szabadon használható anyagi erő, a pénz. Fogyasztóként nagyobb szabadsága van, 
mint eladóként. Az elkölthető pénzének mennyisége kölcsönzi vásárlóként a sza-
badságot a piacon, vágyait pedig a piac kínálata formálja. A példátlan gazdasági,
technológiai fejlődés olyan dolgokat tett elérhetővé a modern ipari társadalomban 
az emberek széles körének, amelyek korábban a leghatalmasabbaknak sem voltak 
lehetségesek. A szabadon felhasználható gazdagság mindig szélesebb döntési
lehetőséget jelentett, de a modern világban a megkapható áruk és szolgáltatások 
száma nagyságrendekkel nagyobb és a korlátozó társadalmi kötöttségek összeha-

 A szerteágazó harmadik generációs emberi jogok túlmutatnak a piacon (fogyatékkal élők jogai, 
békéhez való jog), és a káros következményektől való védelem a céljuk (egészséges környezethez 
való jog).

 A  2015, 239. o.
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sonlíthatatlanul kisebbek. Az emberek eltávolodtak a közvetlen környezetüktől 
szociális és természeti értelemben is. A piac hatékony elosztása páratlan ellátási 
biztonságot ad, ami nagy veszélyt is rejt. A döntően önellátó ember függése a 
természettől közvetlen, míg a piacon az árak jelzik csak a termelés külső felté-
teleinek változását. A piac elrejti az áru létrejöttének történetét. A szabadság 
nemcsak a természettől, hanem az emberi kapcsolatoktól való függetlenségként 
is megtapasztalható, hiszen nem vagyunk egymással személyes kölcsönösségi 
kapcsolatokkal összekötve. A munkamegosztással a szakember személytelenül 
szolgáltat pénzért. Ameddig a szabadság a pénzen múlik és a pénz, valamint a 
piacon lévő áruk mennyisége exponenciálisan növelhető, egyre nő a távolság a 
természeti és társadalmi kötődésektől, és a lehetőségek végtelennek látszanak. 
A szabadságot a választási lehetőség és a természeti és társadalmi kötődésektől 
való elszakadás jelenti. Dosztojevszkij híres mondása – „a pénz érmékbe vert sza-
badság” – ezt az érzést fejezi ki. Mondatát az író szerencsejáték-szenvedélye teszi 
igazán érdekessé. Vannak határok, amelyek az ember valós döntési szabadságát 
védik, és ezzel az irányíthatatlan szenvedélytől óvják meg. Felelősségi határok-
nak kell rámutatniuk a kaszinó és a pénzpiacok, a mesterségesen generált káros 
fogyasztási igény és a valós szükséglet közötti különbségekre.

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Mi a gazdaság funkciója és jelentősége társadalmilag és személyes

életünkben?

– Mennyiben kulturális és teológiai téma a gazdaság? Kultúránk és hitünk 

mennyiben van befolyással gazdasági viselkedésünkre?

II. És mi nem?

A gazdaság határai

ANTROPOLÓGIAI

Ma a teológia gazdasággal kapcsolatos legfőbb feladata a gazdaság önértelme-
zésére rákérdezni és a gazdaság határaira rámutatni. Számos mai közgazdasági 
műben a gazdaság pontatlan defi níciójának nem a szakmai fi gyelmetlenség 
az oka. A gazdaság területének pontatlan megfogalmazása, a nyitott defi níció 
lehetőséget ad a gazdaság által meghatározott területek és témák folyamatos 
növelésére. Az ókori görög mitológia Midrasz királya juthat eszünkbe, akit 
kapzsiságában az az átok ért, hogy minden arannyá változott, amihez hozzáért. 
A gazdasági szemlélet olyan területeket formál át, ahol korábban más értékek 
voltak meghatározóak (sport, oktatás, egészségügy stb.). A sport üzleti erejét 
az egy személyben profi  játékos, komplex reklámhordozó és szociális média-
építő futballsztárok fi zetése mutatja. A bruttó átlagkeresettel számolva 9,4 évet 
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kell dolgoznia egy magyarnak, hogy Zlatan Ibrahimovic egynapi jövedelmét 
megkeresse.

A teológiai etika egyik legfontosabb feladata, hogy határt húzzon és megmu-
tassa, az emberi életben milyen feladatot lát el a gazdaság és mit nem, milyen 
más meghatározó és értékadó szempontok léteznek. 
Nem minden vágy elégíthető ki materiális eszkö-
zökkel. Téves az a felfogás, amely azt sejteti, hogy 
elfogyasztható és szolgáltatásként igénybe vehető 
javakkal minden emberi igény kielégíthető.  Herms 
ennek a megközelítésnek leghíresebb, Nobel díjas 
képviselőjét külön ki is emeli. Gary Becker a közgaz-
daság logikáját többek között a barátság, a házasság 
területére is alkalmazta. Kifejezetten programmá tette, hogy minden véges erő-
forrásokkal foglalkozó magatartás jobban leírható a gazdaságelmélet tükrében.

„A közgazdasági megközelítés szerint az egyén akkor dönt a házasság 
mellett, ha a házasság várható haszna meghaladja a nőtlenségből, illetve 
férjezetlenségből vagy egy megfelelőbb partner utáni további keresgélés-
től várható hasznot. Ehhez hasonlóan, az ember akkor adja fel házassá-
gát, ha annak a várható haszna, hogy egyedül él vagy másik házastársat 
keres, meghaladja a válásból fakadó veszteséget, beleértve azt a veszte-

 Ibrahimovic éves jövedelme 37,1 millió dollár (Forbes, http://www.forbes.com/sites/mikeo-
zanian/2016/05/11/the-worlds-most-valuable-soccer-teams-2016/3/#79d633616365) és a magyar 
bruttó átlagkereset havi 247.746 forint 2015-ben (KSH). 

 H  2004, 8. o.
 B  1974, 299. o.

A forbes.com és a Világbank adatai alapján

A teológiai etika egyik leg-
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séget, melyet a gyermekeitől való elválás, a közös vagyon megosztása, a 
perköltség stb. okoz. Mivel sok ember keres párt, azt mondhatjuk, hogy 
van egy házassági piac: mindenki a lehető legjobbat keresi, feltételezve, 
hogy a piacon mindenki más ugyanezt teszi. Az emberek házasságokba 
rendeződését egyensúlyi elrendeződésnek nevezzük, amennyiben azok, 
akik nem léptek házasságra, nem is tudnának összeházasodni, és nem 
tudnák egymást jobb helyzetbe hozni.”  

A házasság történetében nem példátlan a gazdasági kalkuláció a párválasz-
tásban, ugyanakkor mégis valami zsigeri ellenállást érez az ember Becker 
leírásával szemben. Ezzel a megközelítéssel a házasság és a barátság egy lesz a 
szolgáltatások sorában.  Attól, hogy egy cselekvés racionális, nem lehet rögtön 
a gazdaság kategóriájába sorolni. Tomas Sedlacek egy még régebbi antik példán, 
a Gilgames-eposzon keresztül mutatja be a barátság erejét. Gilgames és Enkidu 
barátsága megváltoztatja a két főszereplőt, és az egész társadalmat átalakítja. 
Az igazán mély emberi kapcsolat fontosabb lehet minden érdeknél. Az egy 
munkahelyen lévő munkavégzők között a gazdálkodó szervezet alapvető érdeke 
is egyfajta „laza barátság” létrehozása és fenntartása. A munkahely „csapatépí-
tésének” célja az ilyen kapcsolatok létrehozása és fenntartása, ezzel szemben a 
szoros barátság már a megkövült rendszerekkel szembeni fellépés kockázatát, 
ugyanakkor innovatív lehetőségeket is hordoz.  A gazdaság antropológiai határa 
az ember emberségét veszi komolyan, ami kapcsolatiságot és sokoldalú értéke-
ket jelent. Vannak anyagilag kifejezhetetlen, az ember lényegét alkotó értékek, 
amelyeknek gazdasági szemléletű megközelítése elfogadhatatlan. 

ÉRZELMI

A közgazdaságtan – a szellemi bázisát jelentő utilitarista fi lozófi a alapján – a 
gazdaság és a boldogság közötti kapcsolatot egyértelműnek feltételezi. Ehhez 
képest az egyéni és társadalmi boldogságvizsgálatok a boldogságot összetett 
jelenségként mutatják meg. Számos olyan, anyagiak által befolyásolhatatlan 
tényező van, amely az ember boldogságát meghatározza. Ilyen az életkor, az 
egészségi állapot, a párkapcsolat, a nagycsalád, a szabadság a sors alakításában. 
Ugyanakkor az anyagiak nem semlegesek, sőt szemben bizonyos nemzetközi 
vizsgálatokkal, Magyarországon majdnem teljes egybeesést mutat a boldogság 
mértéke és az anyagi helyzet.  A boldogság legfőbb akadálya, az ország helyze-
tét nemzetközi összehasonlításban vizsgálva, mégsem az anyagiak hiánya. Az 
anyagiakban mérhető tényezők magasabb helyre sorolnák az országot, mégis 
rendre hátrébb végez. A legnagyobb világméretű boldogságfelmérés szerint 158 
országból az elmúlt évben a 104.-ről a 91. helyre kerültünk. A hátsó tartományban 

 B  2005, 131. o.
 H  2004, 9. o.
 S  2012, 43. o.
 O  2016.
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lévő helyért nem az ország gazdasági teljesítménye, a szociális juttatások szintje 
vagy a várható élettartam a felelős, hanem egy társadalmilag meghatározott, nem 
anyagi csoport (az élet alakításának szabadsága, a korrupció mértéke és a segí-
tőkészség). A javulást a felvétel pillanatában érzett 
friss örömélmények jelentős javulása okozta.  Ma-
gyarország, számos közép-európai országgal együtt, 
egy olyan értékeket képviselő csoportba tartozik, 
ahol a szociális dilemmáknak nevezett probléma 
különösen erős. A dilemma lényege, hogy az egyén 
hajlandó-e költségeket vállalni a közösség egészének 
érdekében, és ezzel a gazdaság működési keretfelté-
telei javulnak, amivel az egyén élete is a közösségen keresztül lesz jobb.  Ez az 
a terület, a közösségi bizalom építése, ahol a keresztény egyházaknak a legfon-
tosabb gazdasági hatású társadalmi feladata van ma Magyarországon. 

KÖZÖSSÉGI

A kereszténység szabadságértelmezése kiemeli, hogy a szabadságnak nemcsak 
a másiktól elkülönítő, hanem kommunikatív és kooperatív jellege is van.  
A másik ember egyrészt azon a módon is a szabadságom határát képezi, hogy 
a szabadságom gyakorlásában ne korlátozzon, másrészt ez ne jelentsen kárt 
neki, de ez a határ keresztény értelmezésben mindenképpen átjárható: feladat 
és cél is. A másik érdekében cselekedve közösség épül. Ez a felelősség nemcsak 
jelen időben érvényes, hanem a jövőre nézve, a következő generáció felé is. Az 
ilyen közösségi értékképzés gazdasági mérése nem egyszerű feladat, hiszen 
legtöbbször éppen az a lényegük, hogy pénzben ki se tudják fejezni a résztve-
vők az értékét. Sokkal inkább a kölcsönösség vagy bizonyos értékek gyakorlati 
megvalósítása a cél. Létezik a gazdaságnak egy ilyen tágabb szociális környe-
zete, amely nemcsak a tradicionális prekommerciális közösségekre jellemző, 
de olyan területeken is, ahol a legmodernebb technológia keretei között jönnek 
létre közösségek.  Ugyanakkor ez a határ nem feltétlenül a pénz használatának 
határát jelenti. Lehetnek pénzt használó, sőt profi tot eredményező közösségi 
tevékenységek is. Gazdasági felelősségről csak a közösségi szempont fi gyelembe-
vétele esetén beszélhetünk. A gazdaságetika hangsúlyos témái tulajdonképpen 
a közösség szempontjának fi gyelembevételéről szólnak, akár a vállalat falain 
belül (a dolgozók részvételi jogai a vállalat döntéseiben), a piaci versenyben (a 

 H –L –S  2015, 27. U  2016, 21. o.
 U  2015, 153. o.
 JÄ  2015, 352–353. o.
 Három példa: a szabad szoftverekre épülő operációs rendszerek fejlesztése (Linux) vagy az 

interneten keresztüli ingyenes vendégfogadás (couchsurfi ng) vagy a legnagyobb digitális lexikon 
(Wikipedia). Mindegyiket a digitális technológia teszi lehetővé, és olyan területen kínál ingyenes 
alternatívát közösségi alapon, amely területeken egyébként a legnagyobb gazdasági hasznok 
keletkeznek.
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versenyszabályok betartása, fogyasztói jogok) vagy egészen tág összefüggésben 
(az adóelkerülés globális problémája vagy a környezeti szempontok).

ÖKOLÓGIAI

Az eddig felsorolt határok etikai mérlegelés tárgyai. Az ökológiai határ a múltban 
etikai mérlegelés tárgyának tűnhetett, mára viszont az az objektív határ lett, amely 
nem erkölcsi, hanem materiális okokból kiköveteli a gazdasági rend változását. 
Egyes erőforrások végessége, a klímaváltozás, a termelési és fogyasztási központok 

szennyezettsége, a fogyasztói szokások változásai ma 
már nem externáliák, hanem közvetlenül érintik a 
gazdasági szereplőket. A piac illúziója a termelési 
folyamat fi gyelmen kívül hagyása. A polcokon egy-
más mellett áruk és árcímkék állnak versenyben, de 
a mögötte lévő környezeti és humán költségeket a 
piaci árverseny elfedi. A gazdasági kultúra kérdése 
az, hogy a fontos információk mennyiben képesek el-
jutni a fogyasztóhoz és mennyiben képes a fogyasztó 

a kapott információt beépíteni a döntésébe. A fogyasztói tudatosságnak nemcsak 
a számára minőségi szempontokat kell értékelnie, hanem az áru termelőinek és az 
előállítás környezeti módjának információfeldolgozását is magába kell foglalnia.

VALLÁSI

Az evangélikus teológia számára a szabadság kiemelt fogalom, mert a refor-
mátori teológia alapélménye Isten megszabadító odafordulása az emberhez a 
megigazulásban. Isten az ember szabadságát pusztán jóságból és kegyelemből 
helyreállítja. Ez a felszabadító üzenet az evangélium. A szabadság egy kapcso-
latból származó ingyenes ajándék. A megváltás eredeti hétköznapi értelme 
rabszolga kiváltását jelentő gazdasági cselekmény volt. A reformátori meg-
közelítés az anyagiakra vonatkozóan is ebből a szabadságélményből indul ki. 
A szabadság nem az anyagi javak démonizálását jelenti, és nincs szó a róluk 
való lemondásról. A Luther egész működését meghatározó kritika a szerzetesi 
ideállal, a szegénység erényével is szakít. A kapott anyagiakat átmenetileg bir-
tokolja az ember, és nincs szorosan összekötve velük.

„Mindez éppen azt jelenti, hogy éppen úgy van szükségünk a mulandó 
javakra és testünk megelégítésére földi életünk során, mint egy vendég-
nek, aki idegen helyen időzik, ott éjszakázik, de reggel már el is megy (…) 
Így vagyunk ezzel mi is: minden e világi javadat Isten adta neked, hogy 
ebben az életben használd őket, és azt is megengedi, hogy megtömd velük 
a nyakadba lógó hitvány pénzeszsákot, de azt nem engedi, hogy szíved 
e javakon függjön, mintha örökké akarnál itt élni. Ehelyett azt kívánja 
tőled, hogy mindig haladj előre, és gondolj egy magasabb rendű és jobb 
kincsre, mely a sajátod és örökké a tied is marad!” (LVM 6: 387)

A gazdasági kultúra kérdé-

se az, hogy a fontos infor-

mációk mennyiben képesek 

eljutni a fogyasztóhoz és 

mennyiben képes a fo-

gyasztó a kapott informáci-

ót beépíteni a döntésébe.
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Nemcsak Luther, de a későbbiekben puritán prédikátorok is használják ezt a 
megközelítést. Egyikük Richard Baxter mondatát idézve fogalmazza meg a mo-
dern kapitalizmus híres látleletét és teológiai veszélyét Max Weber a Protestáns 
etika és a kapitalizmus szellemében: „…mint egy kopott kabát, amit bármikor 
levehetnénk, olyan a világi javak gondja a szent emberek vállán” – szól a 17. 
századi megfogalmazás és a weberi kiegészítés: „Ezt a kabátot a sors acélkemény 
épületté tette.”  Weber megállapítása arról szól, mennyire meghatározóvá vált 
az ember számára nemcsak az anyagiak birtoklása, hanem az azok előállítását 
és szaporítását szolgáló társadalmi rend. Az előző századfordulót, a hatalmas 
társadalmi átalakulás és feszültség hatására ugyanúgy foglalkoztatta a gazdaság 
társadalomformáló ereje, mint korunkat. A gazdaság és a politika 
mint az ember sorsát meghatározó erők Közép-Európában egy-
mást váltják. Ezért kezdheti Jähnichen gazdaságetikáját egy 1921-
es megállapítással: „A gazdaság a sorsunk.”  Ha bármi az embert 
sorsként meghatározza, ennek a teológia éberségét azonnal fel 
kell ébresztenie. Ráadásul nem ismeretlen az anyagiak Isten helyére kerülésének 
problémája az egyháztörténetben vagy a Biblia lapjain. Mind az Ó- és Újszövet-
ség, mind az egyháztörténet igyekszik olyan határokat szabni, ahol a különbség 
a sors és a materiális létbiztosítás között megmarad. A cél ilyen módon az, hogy 
a gazdaság ne váljon végzetté. A határhúzás a teremtésnél kezdődik, a hetedik 
nappal, a pihenőnappal, amelynek az őrzése, a munka és a pihenés közötti határ 
meghúzása azóta is folyamatos és fontos szociáletikai téma és feladat. A határ 
pedig az emberi élet végső kérdésénél, az üdvösség és az eszkatológia összefüg-
gésében is kiemelkedően fontos. Jézus világos szavai megmutatják, semmi sem 
vihető ki a világból, és a modern kor gazdasági rendjének teológiai kihívása az, 
hogy az üdvösség perspektíváját, mint helyreállított istenkapcsolatot, a földi 
fogyasztási és birtoklási álmok megvalósításával kitakarja. 

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Mennyire forrása és mennyire akadálya a szabadságnak a gazdaság a 

mai monetarizált társadalomban?

– Mennyire határozza meg önképünket és a rólunk alakított képet az 

anyagi helyzetünk?

  W  1995, 224. o.
  Jähnichen egy 1921-es Walther Rathenau-beszéd felidézésével kezdi gazdaságetikáját. Na-
póleon megállapításának – „A politika a sors” – átfogalmazása a mondat. Az emberek életére 
totális befolyást a totalitárius rendszerek eltűnésével nem a politika, hanem a gazdaság gyakorol. 
Kelet-Európában később és a változó politikai hatalmi ambíciók hullámai mellett, de mára az 
emberek életét szintén nagymértékben a gazdaság tölti ki. J  2008, 9. o.

A cél az, hogy 

a gazdaság ne 

váljon végzetté. 
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III. Szempontok a gazdaságetikához

Bibliai szempontok

Az egész Biblián végigvonulnak gazdasági témák az ősatyáktól az ősgyülekezetig 
különböző szituációkban és értékeléssel. Ez a biblikus tanúságtétel annál többet 
érdemel, hogy egy-egy igehely felidézésével vagy a témába vágó igék felsorolá-
sában merüljön ki. Hiszen olyan, sok évszázad alatt felgyűlt tapasztalatról van 
szó, ami hatalmas gazdagsággal és mély szegénységgel, vagyonközösséggel és 
birodalmi adókkal, foglalkozások sokaságának élményeit írja le az istenkap-
csolat összefüggésében. Egy döntő különbséget és két etikai elvet leszűrhe-
tünk. A különbség, hogy mindez a tapasztalat egy olyan gazdaságfi lozófi ában 
működik, ahol a javak mennyisége adott, és szemben napjaink értelmezésével 
vagy illúziójával nem bővíthető végtelenül. A javak végessége nem a termelésre, 
hanem az elosztásra koncentrál. A jól sikerült elosztás boldog és erős közösséget 
teremt – a pusztai vándorlás mennyei mannájától az ősgyülekezetig. 

Az első etikai elv a szegények iránti megkülönböztetett fi gyelem, amely az 
egész Szentíráson végigvonul. Már az Ószövetség hangsúlyozza azt a tapaszta-
latot és ígéretet, ahol a szerepek felcserélődnek, a hatalmasok lehullanak, és a 

szegényeket felemeli Isten (1Sám 2,8; Zsolt 113,7; Jób 
34,24). Ez a hagyomány a szinoptikusoknál köszön 
vissza kiemelten (Lk 1,52; Lk 14,21). Isten általában 
a periférián lévők, a szegények, elesettek védel-

mezője. A gazdagok számára az ideál a legkisebbnek lenni, aki mindenkinek 
szolgál (Lk 22,25). A hiányt szenvedők képviselik Istent, ezért az ő tekintélyük 
magasabb, mint a segítőké.  Ez a szemlélet tarthatta fenn a közösséget a nagyon 
különböző gazdasági és társadalmi helyzetben lévő őskeresztény gyülekezeti 
tagok között. 

A második leszűrhető elv, hogy a vagyon, bár tekinthető Isten áldásának, 
nem visz közelebb Istenhez. Ember és Isten kapcsolatában a bibliai tapasztalat 
szerint inkább veszélyeket rejt a gazdagság. Jézus megkülönböztetése Isten 
és a mammon között (Lk 16,13) világos és az emberi akarat szabadságának 
behatároltságára mutat. Az eszkatológiai határra a bolond gazdag példázata 
fi gyelmeztet (Lk 12,13–21), hogy az élet biztosítása anyagi célok megvalósításától 
függetlenül nincs a kezünkben.

 T  2001, 138. o.

…a vagyon, bár tekinthető 

Isten áldásának, nem visz 

közelebb Istenhez.
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Társadalmi szempont

A gazdaság és a társadalom legfőbb különbsége az összes modernitás előtti 
korhoz képest a stabil struktúrák helyetti folyamatos változás. Ez a változás 
egyre meghatározóbb, és a 21. századnak a posztmodern elnevezés helyett 
Zygmunt Bauman egyenesen a folyékony modernitás (liquid modernity) nevet 
adja. Megragad ezzel egy általános jellemzőt, ami egymástól látszólag egészen 
különböző területeken jelentkezik: az emberi kapcsolatok, a digitalizáció, a 
migráció, a tőkeáramlás, a politikai folyamatok és a társadalmi intézmények 
területén mindenhol az ideiglenes, stabil kötődés helyett az átmenetre beren-
dezkedő életvezetést látjuk. Mindez ráadásul egy elképesztően komplex tech-
nikai-gazdasági rendszerben működik, ami sokáig határtalannak tűnt. A határ 
a bizonytalansággal válik újra izgalmassá, amit a kimaradó tömegek élnek át. 
Korunk gazdasági vesztese ma bármelyik földrészen megtalálható: olyan ember 
(és intézmény), aki (amely) ottmaradt a stabil rendszerekben bízva, és nem tu-
dott együtt úszni a folyamatokkal. Ez az ember ugyanúgy lehet a nyugat-európai 
vagy amerikai gyári munkás, mint valamelyik permanens káoszba süllyedt or-
szág polgára. Vannak országok, amelyek sikeresen alkalmazkodtak, de maguk a 
társadalmak is szétszakadnak, a győztesek és vesztesek közötti alkalmazkodás 
sikerei alapján. Margaret Thatcher hírhedt mondata: „There is no such thing 
as society.”  Nincs közösség, ami támogasson, korlátozzon, vagy felelős legyen 
a sorsodért, csak magad vagy az áramlatban. Társadalmi szempontként a tár-
sadalom integrációs képességének világméretű csökkenését könyvelhetjük el, 
ahol a hatalom birtokosait Bauman a távoli földesurakhoz hasonlítja, akik nem 
élnek mindennapi közösségben birtokukkal. Nagy stabil értékek felhalmozása 
helyett inkább a könnyen utazgatni elv a jellemző.  A reklám képe teljesen 
kifejezi ezt az érzést: az egyetlen bankkártyával úton lévő ember.

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Milyen bibliai helyek jutnak eszünkbe gazdaságról, pénzről és vagyon-

ról?

– Korunk milyen jellemzőit ragadja meg a „folyékony modernitás” kife-

jezés, és milyen következményei vannak ennek a keresztyén hit megé-

lésére?

 B  2000, 30. o.
 Uo. 13. o.
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IV. Kritikus témák

Amilyen mértékkel

KAMAT, UZSORA ÉS HITEL

A protestáns gazdaságetika nagy történeti újítása, hogy a korábbi nyakatekert, 
a tiltást kijátszó praktikák helyett Kálvin megengedi a kamatszedést a termelő 
beruházások esetében. Ugyanakkor mindkét reformátor tiltja a fogyasztá-

si, megélhetési célra adott kamatos kölcsönt, az 
uzsorát. A hitel sokkal több ennél: közösségvállalás 
a hitelt kapó jövőbeni sorsával. A termelési célú 
kamat megengedése egy folyamatosan gyorsuló 

növekedésbe hozza a gazdaságot, hogy a hitelt kamataival vissza tudja fi zetni 
a kölcsön felvevője, ami egyik feltétele az exponenciális gazdasági növekedés-
nek. A pénzpiacok gazdasági szerepe mára meghatározó, aminek világméretű 
központjai a tőzsdék.

TŐZSDE

A tőzsde egy piac, ami eredetileg az áruk kereskedelmének koncentrációját 
jelentette. A 15. századi Németalföldön először Brügge városában, majd Antwer-
penben jött létre tőzsde a kereskedők találkozóhelyeként, koncentrálva az üzlet-
kötést. A következő lépés a részvények megjelenése, amikor is Amszterdam lett a 
meghatározó központ. Ha ma a globalizáció és a multinacionális nagyvállalatok 
gyakorlatát és politikai befolyását etikai szempontból kiemelt fi gyelemmel néz-
zük, akkor érdemes a kezdetekre is vissza-
tekinteni. A pénzügyi innováció egyik fő 
forrása, az államok fi nanszírozása mellett, 
az egyes gazdasági szereplő erejét meg-
haladó, nagy tervekhez szükséges anyagi 
erő összegyűjtése. Egy nagy befektetést 
igénylő és kockázatos gazdasági vállalko-
záshoz (veszélyes hajóút távoli földrészre, 
később vasútépítések) külső pénzt kell be-
vonni a felelősség korlátozásával. Már a 
kamatra adott kölcsönnél is erről van szó 
a kora újkorban, és a részvénytársaságok 
születésénél is ezt látjuk. A részvény kor-
látozza a felelősséget is a kockázatos üzletnél, a részvénye értékén túl nem felel 
a tulajdonos. Etikai szempontból akkor érezzük a legjobban az ambivalenciát, 
ha egymás mellé teszünk két híres korai részvénytársaságot. Az első a Holland 
Kelet-Indiai Társaság, a másik a magyar reformkor és polgári fejlődés szim-
bóluma, a Lánchidat építő, 1836-ban alapított részvénytársaság. Az elsőnél a 

A hitel sokkal több: közös-

ségvállalás a hitelt kapó 

jövőbeni sorsával.
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gyarmatosítás, a birodalomalapítás és a kereskedelem szoros kapcsolatát látjuk, 
ahol a fűszerkereskedelem, a gyarmatszerzés és a konkurens hatalmakkal folyó 
háború mind része a vállalkozásnak. Felfutó időszakában folyamatos, stabil 
gazdagodást nyújtott tulajdonosainak. 1602 és 1733 között a részvények 100-ról 
786 guldenre emelkedtek, és folyamatos osztalékfi zetésben még többet kaptak 
a részvényesek. Mindez rövid távon nagy hullámzások (hajótörések, háborúk, 
békék hírei) mellett zajlott.  Ma ugyanúgy láthatunk izgalmas ötleteket meg-
valósulni piaci fi nanszírozással és globális igazságtalanságra építő, politikát és 
gazdasági hatalmat egybekapcsoló állam az államban részvénytársaságokat.

Az értékpapírok alapvető funkciója a cégek számára szükséges tőke bevonása 
egy bárki által elérhető, nyilvános piacról és a cégek birtokszerkezetének alakí-
tása, illetve az árfolyamon keresztüli információfeldolgozás és -adás a gazdaság 
egésze számára. Az alapvető céltól elszakadó és a kaszinó és alkímia világába 
forduló pénzpiaci magatartás a keresztény etika számára nem elfogadható. Vi-
szont a tőzsde képes lehet egy széles tömeg számára hatékonyan működtethető 
tulajdont adni. Bizonyos keretek között ez igaz a dolgozók részére juttatott és 
a szélesebb népesség birtokában lévő tulajdonra is.

Fogyasztás – életkor

A fogyasztói társadalom viszonyai az egykori keleti blokk országaiban sokksze-
rűen jelentek meg. Kitűnően írja le Dragomán György Máglya című regényében 
ezt a találkozást egy erdélyi kisvárosban a forradalom után. A nyitás előtti este 
a tinédzser főhőst és barátnőjét egy ott dolgozó boltos becsempészi az egykori 
bábszínházból kialakított első hipermarketbe. A hirtelen fényben telepakolt 
polcok káprázatosak.

„…minden, de tényleg minden, fogkrémből van harmincféle, vajból nyolc-
féle, sajtból tizenötféle, kolbászok, szalámik, sonkák, de van szappan 
is annyi fajta, hogyha mindennap másfélével mosnánk kezet, akkor is 
eltartana jó két hónapig, amíg a végére érnénk, és mindenből sokkal több 
van, nemcsak annyi, amennyi itt kint van a polcokon, hanem végtelen 
sok, egész telerakott kamionokkal hozzák.

Lekvárokról beszél, vécépapírról, halkonzervekről, csokoládékrémről, 
minden van, és minden lesz, most már mindig lesz minden, úgy mondja, 
mint egy imádságot, mintha nem hinné el, és saját magát is meg akarná 
győzni arról, hogy mégis igaz, rekedt hangon károgva mesél a Kék Du-
na-keringő dallamára a dobozos tejről és a vákuumcsomagolt kávéról, 
amikről eddig el se tudta képzelni, hogy léteznek (…) mind csak arra 

 F  2010, 137. o.
 A történelemben egyedülálló példa a tulajdonviszonyok teljes újraelosztása békés és jogszerű 

úton a közép-európai államokban a rendszerváltás után. A hatalmas állami vagyon privatizációja 
során számos szempont határozta meg az egyes államok privatizációs politikáját. Magyarországon 
a tulajdon működőképes szétosztásának példája a kedvezményes részvényvásárlási lehetőség volt.
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gondol, hogy ez a sok minden nemcsak most lett, hanem mindig is volt, 
akkor is, amikor itt nekünk semmi se jutott belőlük, amikor lopni és 
csalni és hazudni kellett még a puliszkalisztért is, és ahogy ezt mondja, 
egyszerre zokogni kezd.”

Negyed század alatt ebbe a valóságba születtek bele már a mai fi atal felnőttek 
is. Miközben ambivalens érzéseik vannak (környezetszennyezés, a szegények 
kirekesztettsége a fogyasztásból), mégis fogyasztanak, mert ez identitásépítésük 

egyik fő eszköze.  Kötetünk bőven kitér a fogyasz-
tás etikájára. Itt csak ezt az identitásépítő szere-
pet érdemes kiemelni, ahogy a munka jelentette 
identitás helyét átveszi a fogyasztás meghatározta 
identitás, és a munka funkciója csak a fogyasztás 
anyagi feltételeinek biztosítása.  A társadalmi siker 
könnyebben megszerezhető bizonyos drága és di-
vatos javak látványos fogyasztásával, mint a munka 
nehezebb és hosszadalmasabb külső elismerésén 

keresztül. A fogyasztás egyúttal az önértékelésről is szól, saját magam jutalma-
zásáról, egyre kifi nomultabb vágyak megvalósításáról és a fogyasztási képesség, 
a vásárlóerő megtapasztalásáról saját magam számára.

A vasárnapi boltzár bő egy éves kísérlete 2015 tavaszától a fogyasztás határhú-
zásaként pozitív kísérletnek tekinthető. Fő tanulsága etikai szempontból, vélemé-
nyem szerint, hogy a fogyasztási szokások úgy válnak kényszerré dolgozónak és 
vásárlónak, hogy közben a szabadság megélésének tűnhetnek. Komoly dialógus 
és a változás értékének alapos bemutatása nélkül a változások nem sikerülhetnek.

Verítékkel szerzett kenyér

MUNKA HIVATÁS ÉS ROBOT KÖZÖTT

A munka identitásképző szerepe a protestáns hagyomány mélyére nyúlik visz-
sza. Luther az, aki kiterjeszti a hétköznapi foglalkozásokra az isteni elhívást 
és minden polgári foglalkozást hivatásnak tekint. A munka fogalma azonban 
ennél sokkal régebbre, egészen kultúránk gyökeréig vezet vissza. A robot és a 
hivatás közötti széles skála már az Ószövetség elején is jelen van. A „műveld 
és őrizd!” parancs mint a munka legmagasabb értékelése az egyik végpont, az 
egyiptomi rabszolgaság a másik. A robot szó egyszerre jelenti a középkorban a 
jobbágyok egyik terhét, a földesúr számára végzett ingyenmunkát, másrészt a 
20. században az emberi munka elvégzésére létrehozott, önállóan működő gépet, 
Karel Čapek sci-fi  regényének szóalkotását.  Mindkét meghatározásban valami 
hiányzik az emberből. Mindkét esetben a személy vagy tárgy létének lényege 

  S  1999, 111. o.
  Uo. 
  S  2012, 38. o.

A társadalmi siker könnyeb-
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látványos fogyasztásával, 

mint a munka nehezebb 
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elismerésén keresztül.
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a munkavégzés, ráadásul ellenszolgáltatás nélkül. A hivatás mint a reformáció 
lutheri szóalkotása egy ettől teljesen eltérő képet rajzol. Túlzás nélkül állítható, 
hogy az emberi méltóság modern fogalmának megjelenését találjuk a hivatás 
fogalomban. A magyar Alaptörvény Preambuluma egyenesen „a közösség erejé-
nek és minden ember becsületének alapjaként” határozza meg a munkát. 

Az elmúlt években a munka felértékelését tapasztalhatjuk, bizonyos szo-
ciális jogok megnyirbálása árán (közmunka bevezetése, munkanélküliség és 
elbocsátás feltételeinek változása), az oktatási preferenciák változtatásán ke-
resztül (szakoktatási rendszer preferálása és átalakítása). A munkának ez az 
átértékelése nem független egy hagyományos protestáns munkaetikától és 
társadalomképtől, viszont a keresztény etika egészére és a protestáns etikára 
speciálisan is jellemző szociális szempont nem tűnhet el. A munkaadó számára 
mindig adott a robot kísértése. A dolgozók jogait a munkaadó tipikus túlereje 
miatt, jogszabályokon keresztül, állami védelem biztosítja. Az aszimmetrikus 
kapcsolatban a gyengébb fél jogait az Alaptörvény is garantálja, alkotmányos 
védelem tárgyává teszi az egészséges és biztonságos, az emberi méltóságot biz-
tosító munkafeltételeket.  Viszont a munkabérre vonatkozó, piaci viszonyoktól 
idegen szabályozások kikerültek a legmagasabb jogi normából. Míg hazánkban 
a munkavállalók önszerveződése és az egyházak 
között, történelmi okokból, komoly kapcsolat nincs, 
a német evangélikusok újabban a sokkal nagyobb 
súllyal bíró munkavállalói érdekképviseletekkel 
pozitív kapcsolatot ápolnak. Kifejtik azt a közös 
álláspontot, hogy a munkaerő nem áru, amire csak a költségek egyikeként 
lehet tekinteni. A munkabér a dolgozó és családja számára megélhetés, ami 
kifejezi a különbséget.  Az Európai Szociális Karta 4. cikke megfogalmazza a 
munkabér mértékével kapcsolatban a dolgozó és családja tisztes megélhetését 
is elvárásként. Ezzel nem sérti a szabad megegyezés jogát, de a piaci alku ha-
tárát meghúzza. A jogokat a nemek közötti egyenlőség, a női és férfi  dolgozók 
közötti egyenlő munka esetén járó egyenlő munkabér biztosítása, valamint a 
szerveződéshez és a pihenéshez való jog egészíti ki.

A munkára vonatkozó szabályozás alakulása követi azt a változást, ami a 
munka világában világméretben tapasztalható. A termelőláncok globálisan mű-
ködnek, ahol emberek egyrészt globális munkakapcsolatba kerülnek egymással, 
másrészt a globális munkamegosztás a végzett tevékenységeket jellegük szerint 
különböző helyszínekre telepíti. Magyarország ennek a folyamatnak jelenleg 
haszonélvezője, mert komoly termelő kapacitások telepedtek a rendszerváltás 
óta az országba. A megszokott munkanélküliség helyett ma új jelenség, a mun-
kaerőhiány a meghatározó. Ennek szintén oka az a nem ennyire pozitív folyamat, 

 J  2012, 39. o.
 EKD 2015, 98. o.
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hogy az uniós munkaerő áramlásban Magyarország kibocsátó ország. Az utóbbi 
évek dinamikus munkabér-emelkedését, a hosszú ideje stagnáló szint után a 
munkaerőhiány és -megtartás szándéka is növelte. Az új helyzet nem könnyű 
egyensúlyozást igényel bérszínvonal, versenyképesség, elvándorlás, lokális 
különbségek országon belül és a hiányzó 
munkaerő pótlásának tekintetében. 

A termelés jellege is változott. Az elmúlt 
században mérnöki képességekre épült 
a gazdaság. Nemcsak az újabb és újabb 
termékek megalkotásánál volt fontos ez 
a mérnöki tudás, hanem legalább ilyen 
fontos volt a termelési folyamat megszer-
vezésénél. A fordizmus gyárai hatalmas, 
stabil erődök, amelyek abban érdekeltek, 
hogy dolgozóikat hatékonyan és stabilan 
beillesszék a termelésbe. Aki a Fordnál 
vagy a Renault-nál kezd el dolgozni, az a 
hosszú távú jövőt is itt tervezi – szólt az 
előző század tapasztalata. Ezzel szemben 
aki a Microsoftnál kezdi el, fogalma sincs, 
hol fogja folytatni szakmai karrierjét, álla-
pítja meg David Cohen.  A hivatás fogalmát újra kell értelmezni a megváltozott 
körülmények között. Ez különösen a protestáns szociáletikában fontos. 

A munka rugalmasságát, a szabadidő társadalmi és gazdasági felértékelődé-
sét, a növekvő bérkülönbségeket és a gyengülő társadalmi szolidaritást fi gye-
lembe kell venni. Külön területe a protestáns gazdaságetikának a létszámban 
jelentősen megnövekedett egyházi dolgozók munkavégzésének etikai kérdései.

Végül összefoglalva és kötetünk céljára fókuszálva a hivatás kiválasztásának 
kérdését érdemes közelebbről megvizsgálni. A hitoktatás által érintett életkor 
a pályaválasztás meghatározó időszaka is egyben. Az evangélikus hitoktatás 
egyik hangsúlyos specialitása lehet a gazdag felekezeti tradícióból merítve a 
hivatás fogalmának használata. Nem a sztereotípiává merevedett protestáns 

munkaetika  fi atalok számára aligha értelmez-
hető életre keltésével, hanem a ma alig hangsú-
lyozott szemponttal: a munka mint örömforrás és 
az aktívan alkotó ember kiteljesülésének kiemelt 
területeként. A pályaválasztás motivációit tekintve 

van hová kapcsolódni egy ilyen pozitív hivatáskép megfogalmazásával. A 7. 
osztályosok között végzett országos felmérés megállapítja, hogy a szülői ta-

 B  2000, 58. o.
 M  2008, 537. o.
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nács, talán meglepő, de nem a keresetet helyezi első szempontként a gyerekek 
elé, hanem azt, hogy a gyermek olyan munkát válasszon, amit szívesen csinál 
majd.  A kutatás a pályaválasztás motivációja szempontjából nagyon józan 
korosztály képét rajzolja, ahol a stabilitás a legfontosabb elvárás a munkától.  
A munka hatása az ember környezetére és saját magára olyan szempont, amivel 
a hitoktatás támogathatja a pályaválasztást.

SZEGÉNYEK

A Biblia a gazdasági témák közül megkülönböztetett fi gyelmet fordít a sze-
génységre. A szegénységnek egy abszolút és egy relatív mértékét is megkü-
lönböztethetjük. Az első a konkrét létfenntartáshoz szükséges javak hiányát 
mutatja (élelmiszer, hajlék, ruházat), a másik a társadalom átlagos szintjéhez és 
a társadalmi életben való részvételhez szükséges anyagiak elégtelen mértékét 
jelenti. Mindkettő értelmezhető mind a bibliai, mind a mai korban. Az első 
értelmezés nem korhoz kötött, míg a második kifejezetten korhoz és társada-
lomhoz kötött. A szegénység első értelmében viszonylag könnyű meghúzni a 
határt a súlyos fi zikai nélkülözésnél. A második értelmezésből egy nehezebb 
határhúzás következik, ami gazdasági, kulturális, szociológiai és nem utolsó-
sorban politikai kérdés és érdek is. 

Az Európai Unió statisztikáiban nyomon követhető a probléma összetettségét 
is mutató mérési módszer kidolgozása. Három mérési módszer összefüggéséből 
alakul ki a szegénység leírása a tagállamokban. Egyrészt a társadalmi átlaghoz 
mért jövedelmi szegénység (az ekvivalens mediánjövedelem 60%-a alatt), ami 
kifejezetten a társadalmon belüli különbségre fókuszál, másrészt a háztartás 
munkavégzése (munkaképesek 20% alatti időben dolgoznak), harmadszor a 
mindennapokat befolyásoló anyagi korlátokat mérő, súlyos anyagi depriváció-
ban élők aránya,  ami a konkrét hiányt fejezi ki. A három tényező az elmúlt 
évek folyamán nem egyformán mozgott hazánkban. A 2006-tól csökkenő jö-
vedelmek 2009-ben érték el mélypontjukat, de a következő években a javulás 
csak a gazdagabbakat érintette, a szegények helyzete romlott. A társadalmi olló 
2013-ra nyílt a legszélesebbre , azóta az alsó réteg helyzete is javulni kezdett. 
Legnagyobb veszélyben, az erősebb családtámogatás mellett is, még mindig a 
gyermekek (különösen az egyszülős háztartásban vagy nagycsaládban élők) 

 MKIK-GVI 2015, 29. o.
 Biztos munkahely 95,2%, ne szoruljak segélyre 87,6%, érdekes munkám legyen 86,5%, sok 

pénzt keressek 86,5%, hasznos munkát végezzek 80,1%, munka mellett sok szabadidőm legyen 
68,3%, szüleim, családom által elismert munka 66,6%. (MKIK-GVI 2015, 61. o.)

 A 2014-es évben az alábbiak közül négy vonatkozik rá: hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcso-
latos fi zetési hátralék (21%), váratlan kiadások fedezetének hiánya (71%), nincs telefonja (1,4%), 
nincs színes televíziója (0,4%), nincs mosógépe (1%), nincs személygépkocsija (20%), évi egyhetes 
üdülés hiánya (55%), kétnaponta húsételfogyasztás hiánya (24%), lakás megfelelő fűtésének hiánya 
(9,6%). (KSH 2015, 26. o.)

 KSH 2015, 12. o.
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vannak, míg legnagyobb biztonságban az idősek. A társadalom ennek alapján 
egy gazdasági válsághelyzetből úgy jutott ki, hogy a terhekben leginkább a sze-
gények részesültek, és a felsőbb rétegnél meginduló növekedés mára az alsóbb 

rétegeket is eléri. Ez véleményem szerint egyfajta 
adósságot jelent a felső rétegek számára. A szegény 
rétegektől a gazdagabb rétegeknek nyújtott „hitelt” 
valamilyen formában vissza kellene szolgáltatni, 
nemcsak a társadalmi egyenlőtlenségek növekedé-
sének féken tartása, hanem a morális adósság miatt 
is. A gazdasági szükséghelyzet elmúltával a morális 

adósságot a kitörési lehetőséget teremtő társadalmi transzferek erősítésével (ok-
tatás, lakhatás) és a visszatéréssel a progresszív adózáshoz lehetne törleszteni. 

A társadalom kulcskérdése, különösen a demográfi ai folyamatok tükrében, a 
folyamatos mélyszegénység negyedszázados jelenléte, különösen a roma lakos-
ság körében. A társadalom egészére jellemző a máról holnapra élés és a rövid 
időtávon gondolkodás, illetve még mindig az eladósodottság. A lakosság több 
mint kétharmada nem tudna váratlan kiadásként felmerülő nagyobb összeget 
(2014-ben 70 ezer forintot) kifi zetni.

Az a mérték, ami egyfajta gazdasági célként megfogalmazható, különbözik 
társadalmi csoportonként (lakóhely és jövedelem szerint). Magyarországon 
2014-ben a jó élet biztosításához szükséges jövedelem az alsó társadalmi ötöd 
esetében 143 ezer forint, a társadalmi átlag szerint 210 ezer forint, míg a felső 
ötöd szerint 325 ezer forintból biztosítható fejenként. Átlagos megélhetéshez 
fejenként 114 ezer forint jövedelem szükséges.  Ehhez képest 91 ezer forint 
átlagos havi nettó jövedelemmel rendelkeztek az emberek Magyarországon, 
ami megítélésük szerint a szűkös megélhetésre elég. 

Ne kívánd

JÖVEDELEMELOSZTÁS

Az egyes országokon belül és globálisan egyaránt felmerül a jövedelmek egy-
máshoz való viszonyának kérdése. Mind a két összefüggésben jelentős átala-
kulások történtek az elmúlt években, és ezek a folyamatok minden jel szerint a 
jövőben csak még erősebben fognak folytatódni. A jövedelmi egyenlőtlenségek 
Thomas Piketty könyvével és az Oxfam brit segélyszervezet jelentésével kerül-
tek a fi gyelem középpontjába. Branko Milanovic könyvében szintén a globális 
egyenlőtlenséggel foglalkozva kimutatja, hogy az elmúlt huszonöt évben a 
globalizációnak két csoport a nyertese és egy a vesztese. A nyertesek első és 
legnépesebb csoportja az ún. globális közép, az elmúlt negyed században, 

 Uo. 26. o.
 Uo. 11. o.
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elsősorban Kelet-Ázsiában, a szegénységből kitörő tömegek, illetve a másik 
csoport a világ leggazdagabb 1%-át jelentő „plutokraták”.  A vesztesek a nyugati 
gazdag országok alsó középosztálya, akiknek jövedelme reálértéken stagnált, 
vagy csak kis mértékben nőtt Japántól Nyugat-Európáig és kis növekedéssel az 
Egyesült Államokban.  

A globális különbségek annyira nagyok, hogy minden igazolási kísérlet puszta 
magyarázkodásnak hat. Egy ember születési helye alapjaiban meghatározza 
materiális létfeltételeit. Ez a hatalmas globális kiegyenlítődés ellenére is igaz 
az új évezredben. A globális egyenlőtlenség nagyobb még a legnagyobb kü-
lönbséget mutató országoknál is. A születési hely a legerősebben determinálja a 
személy várható anyagi helyzetét. Milanovic ezt az adottságot állampolgársági 
prémiumnak hívja. Ha valaki Kongó helyett az USA-ban születik, az 93-szoros, 
ha Svédországban, az 72-szeres jövedelmet jelent.  Ezek a számok jól mutatják, 
hogy miközben a világ kulturális képeit és igényeit a leggazdagabb országok 
formálják, milyen vonzerőt jelent ez a világ szegényei számára. A csak lassan 
megindult kiegyenlítődési folyamat, a legszegényebbek fokozott felzárkózása 
a gazdagabbak stagnálása mellett csökkentheti a globális igazságtalanságot. 
Ugyanakkor a folyamat nem morális szempontok alapján haladt az elmúlt 
negyed században, hanem a gazdasági globalizáció morális és környezeti kér-
désekre érzéketlen haszonmaximalizáló logikája alapján és bizonyos országok 
emberi jogokat súlyosan sértő politikai hatalomgyakorlása mellett.

A globális összefüggések mellett a jövedelemelosztást Magyarországon is 
érdemes szemügyre venni. A jövedelemelosztást mérő Gini-index alapján Eu-
rópában a közepesen egyenlőtlen országok közé tartozunk 2014-ben. A jövede-
lemeloszlás és az ország gazdagsága nem esik egybe. Bár az európai listát Nor-
végia vezeti és Bulgária, illetve Lettország zárja, a németeket vagy a franciákat 
például megelőzzük. Az elosztás egyenlőtlensége számos tényezőtől függ: a 
nagyvállalkozói családi vagyonok méretétől, a társadalom átlagos életszínvona-
lától, az elosztás társadalmi normáitól. Magyarországon a válság előtti években 
lendületes csökkenés jellemezte az egyenlőtlenségeket, utána gyors növekedés, 
majd az utóbbi három évben ezen a magasabb szinten stagnálás.  

A jövedelemelosztás nemcsak globális és társadalmi szinten, hanem a háztar-
tásokon belül is fontos etikai kérdés. Az alábbi ábra szerint egy átlagos magyar 
háztartás jövedelmének nagy része a lakhatásra és az élelmezésre megy el, és a 
szabadon elkölthető rész jóval kisebb. Természetesen a nagy különbségek miatt 
ez az átlagos szituáció a valóságban szétszakad olyanokra, akik tényleg mini-
mális szabadsággal rendelkeznek, és olyanokra, akik egészen naggyal. Etikailag 
elsősorban ez a szabadon rendelkezésre álló anyagi erő a felelősség tárgya. 

  M  2016, 22. o.
  Uo. 20. o.
  Uo. 132. o.
  KSH 2015, 12. o.
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ADAKOZÁS

A nagy világvallásokban hasonló, hogy híveiket a rászorulók segítésére biz-
tatják és ezzel a társadalom belső összetartását növelik. A kereszténység is 
megfogalmazza ezt az elvárást, miközben Jézus tisztában van azzal is, hogy 
a probléma örök feladatot jelent (Mt 26,11). A szegénység ellen két módon te-
hetnek a társadalom tagjai. Vagy közvetlenül saját erőforrásaikból nyújtanak 
segítséget a rászorulóknak, vagy olyan társadalmi rendet építenek ki, ami a 
lehető legigazságosabb. A kettő egysége a protestáns szociáletikai cél. Egy 
alapvetően igazságtalan rendszer ugyan bőséges lehetőséget nyújt az egyéni 
adakozásra, de a társadalom kollektív felelősségét a reformáció odahelyezi az 
egyéni jótékonyság mellé és közösségi feladattá teszi. A hatalom feladata, a 
konkrét államformától függetlenül, hogy megakadályozza az igazságtalanság 

bővített újratermelését, és lehetőségeket biztosít-
son polgárai számára.

A reformáció teológiai alapon szembehelyezke-
dett a középkori szerzetesi ideál egészével, így an-
nak gazdasági vetületével is. Ennek egyik fő pillére 
az alamizsnaadás hangsúlyozása és – különösen a 
kolduló rendeknél – a szegénységi fogadalom volt. 

Az adomány az egész társadalmi rendben kiemelt szerepet játszott. Luther ide-
álja ettől messze esik. Egy hivatását munkában és családban megélő, önállóan 
gondolkodó, de társadalmi helyét elfogadó ember és az ilyen emberek alkotta 
közösség képe az elképzelése. Itt az adakozás is új értelmet nyer. Az egyén nem 
mentesül az adakozás feladata alól, továbbra is adnia kell a rászorulóknak, 
a különbség az, hogy ez az ő egyéni kegyességének nem érdemszerző része. 

Az Eurostat adatai alapján
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A szegénység így elveszíti erkölcsi értékét, helyette a munka kerül középpontba. 
A reformáció kezdeteitől kiindulva a puritán angolszász világban teljesedik ki 
az elv, hogy aki képes dolgozni, annak munkával kell megkeresnie jövedelmét 
és így kell kikerülnie a szegénységből. Luther a szegénység strukturális okait 
mérsékelten veszi fi gyelembe, és inkább a ma is gyakran említett, egyéni mun-
kán keresztül vezető utat hangsúlyozza.  

Ötszáz évvel később hasonló folyamatot látunk a globalizált világ összefüg-
gésében. A globális segítségnyújtás túlélést biztosított a legszegényebbeknek, de 
kitörési lehetőséget nem. Ma hihetetlen kemény és az emberi méltóságot sértő 
feltételek között végzett munka gyümölcseként jelentős gazdasági fejlődés zajlik 
a korábban szegény országok egy nagy részében. Ennek hatására háromszorosára 
nőtt a dolgozó középosztály (napi 4 dollár jövedelemmel) létszáma a fejlődő 
országokban, és negyed század alatt megfeleződött 
(1,9 milliárdról 896 millió főre) az extrém szegény-
ségben (napi 1,25 dollár alatti összegből) élők száma 
a világon.  A segélyek szerepét jóval meghaladja a 
külföldön dolgozók hazautalásainak és a külföldi 
befektetéseknek az összege.  Ennek következté-
ben az adakozás fogalmának kitágítása lehet egy 
evangélikus hagyományokból táplálkozó etikai megközelítés útja. Miközben 
az egyéni erőforrások jó célokra fordítása emberek és közösségek létfenntar-
tását és szabadságát szolgálja, az adakozás egy másik formája is szükséges. Ez 
a türelem és bizalom adománya, amit a világ gazdagabb felének életmódjában 
a mértékletesség elfogadása jelent. A globális és társadalmi kiegyenlítődés iga-
zodási mintáját jelenti jelenleg ez a csoport. Ma nyomokban már tapasztalható, 
főleg Európában a fi atalok között egy olyan életmód, ami korlátozott fogyasztás 
mellett is meg tudja élni szabadságát.

Ennek fényében elgondolkodtató szűkebb régiónk adakozási hajlandósága. 
Magyarország egy hellyel Szlovákia mögött 2015-ben 124.-ik a Charities Aid 
Foundation angol jótékonysági szervezet 145 országot vizsgáló listáján. A lista 
kimutatja, hogy Közép-Európa volt szocialista részében az elmúlt években 
a lakosság ötöde adott pénzt, körülbelül tizede önkénteskedett, és harmada 
segített egy idegennek az elmúlt hónapban. Ebből a világméretben nem túl 
segítőkész állapotból az elmúlt években természeti csapások nyomán nyújtott 
segítség mozdította ki a lakosságot. Összehasonlításként a lista legvégén áll 
Kína, semmiben sem magas, viszont az önkéntességben kifejezetten alacsony 
értékekkel, Európában kiegyensúlyozottan jó Hollandia jellemzője, ahol több 
mint kétszer annyian segítenek, és ezt nagyon stabilan teszik, a lakosság felének 
ez beépült gyakorlata.

  P  1992, 198. o.
  UN 2015, 4. o.
  M  G –C  2015.
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Az adakozás az ember személyiségének minden világvallás szerint fontos 
pozitív formálója. Az egyház pedig egy olyan intézmény, amely a jó cselekvé-
sét értékeli, arra motivál és konkrét lehetőséget is teremt. Ez az egyház iránti 
bizalom egyik forrása, ahogy azt Magyarország egyik leggazdagabb embere, 
Demján Sándor is kijelenti egy interjúban.

Origo: Hogyan határozza meg, hogy mennyit és hogyan költ el jótékony-
kodásra?

Demján Sándor: A halálom után megmaradó vagyonom 95 százalékát 
jótékony célra fogom felajánlani. Mindig is ez volt az életcélom, mert 
tudom, hogy korábban milyen sokat jelentett nekem is a segítség. Ezt 
nem most mondom először, a kollégáim és a családom a kezdetektől fogva 
tudják. A pénz a már említett célokat fogja szolgálni – szegény gyerekek 
oktatása, minőségi kultúra. 

Origo: Ha valóban a vagyona 95 százalékát eladományozza, ahhoz egy 
komoly szervezetet kell felállítani.

Demján Sándor: Ez az én nagy dilemmám, a megoldáson még mindig 
töröm a fejem. Mindenki azt mondja, hogy majd egy kövér kurátor vesz 
aranyláncot a szeretőjének a pénzemből. De jó megoldás lehet, ha három 
egyházra bízom a pénzem, azok biztosan nem fogják ellopni. Pedig ateista 
vagyok, de meggyőződésem, hogy az egyházakra szükség van, mert az 
évezredes működésük alatt jól kidolgozták, hogy melyek a társadalmi 
morál legfontosabb építőkövei. 

Császárnak, ami a császáré

Az egyéni szereplők után végül az állam gazdasági szerepét vizsgáljuk meg, 
a gazdasági hatalom összefüggésében. Akarata ellenére rávenni valakit vala-
mire – ez a hatalom legáltalánosabb defi níciója. A gazdaság területén erre az 
állam képes, a jogszabályi keretek változtatásával. A piac, ideális körülmények 
között, inkább a kölcsönös megegyezés alapján működik. Az ideális képen főleg 
a piaci szereplők mérete változtat, a nagy szereplők esetében beszélhetünk 
gazdasági hatalomról. Ezt a hatalmat, csakúgy. mint a hatalommegosztás 
politikai elve esetében, több, nagyjából egyenlő erővel rendelkező szereplő 
működésével igyekszik korlátozni a társadalom. A méretgazdaságosságot fi -
gyelembe véve, egyes területeken eltérő mérettel, de létezik egy állapot, ahol 
a verseny kényszere valóban korlátozza a visszaélést. Az állam lehet pusztán 
kívülálló szereplő, amely a monopóliumok kialakulásának megakadályozásán 
és a szabályok betartásán őrködik. Azonban az evangélikus hagyományokból 
a politikai hatalom számára ennél jóval aktívabb szerep várható el. Ez a ha-
gyomány, más tényezők mellett, fontos történelmi szerepet játszott az észak-
nyugat-európai szociális piacgazdasági modell kialakulásában. Ugyanakkor 

 G  2012.
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ma a világ demokratikus és gazdaságilag prosperáló országaira tekintve csak 
megerősíthetjük a német evangélikus egyház negyedszázados megállapítását, 
hogy egyáltalán nem beszélhetünk demokrácia és piacgazdaság között eleve 
adott harmóniáról.  

A politika beavatkozása a gazdaság területére csak az érme egyik oldala. 
Legalább ennyire izgalmas a fordított irány is. Mekkora politikai befolyással 
bír a gazdasági hatalom? A befolyás módja és mértéke között a világ demok-
ráciáiban hatalmas különbségeket látunk. Az Amerikai Egyesült Államokban 
az elnökválasztás fi nanszírozására tekintve jól látható a direkt kapcsolat. 
A direkt fi nanszírozás mellett a közvélemény média általi formálása egy kö-
vetkező beavatkozási terület. A gazdasági hatalom politikai beavatkozásának 
gazdasági célja a saját gazdasági érdekeinek megfelelő szabályok kialakítá-
sa, az egyéb társadalmi érdekek ellenére. A politika feladata a különböző 
társadalmi érdekek mérlegelése és a közösség közös érdekének megfelelő 
döntés meghozatala. Itt olyan döntési rendszert kell kialakítani, amelyben a 
politikai hatalom feladata a kis hatalommal rendelkező érdekek, szempon-
tok fi gyelembe vétele. Egy evangélikus szociáletikában az állam szociális 
gondoskodó feladata a legelesettebbek védelme, éppen azért, mert ők azok, 
akik a társadalomban a legkevesebb hatalommal rendelkeznek. Történetileg 
a szekularizáció a jóléti állam kezdete, ahol a közösségnek világos szociális 
kötelességei vannak, amit egy erre a célra létreho-
zott közösségi kasszából kell fedezni. Ennek mű-
ködtetésénél Luther az evangélium alapján álló 
eljárásrendre épít, mert tisztában van az emberi 
kapzsiság veszélyével. A közös pénztár alapját a 
feloszlatott kolostori vagyonok adják, ahogy ez 
számos esetben ténylegesen megtörtént és máig – 
a történelem viharain keresztül – működik.  Az állam jóléti feladatait nem 
szabad kizárólag gazdasági szempontok alá rendelni. Az állam jóléti feladata, 
hogy a környezet és a jövő generációjának érdekét is fi gyelembe vegye, mint 
szintén kis hatalommal rendelkező területeket.

Egy komplex jóléti gondolkodás az állampolgár, a gazdasági szereplők, a 
közösség és az állam irányába egyaránt magas elvárást fogalmaz meg, viszont 
olyan morális együttműködést tesz lehetővé, ahol az együttható erőfeszítés 
nagyobb eredményt ér el, mintha csak egy-egy szereplő igyekezne morális 
szempontokat érvényesíteni. A társadalmi bizalom légkörének gazdasági 
előnyei is vannak az emberek jóllétén túl, ami a gazdaság végső célja, még az 
utilitarizmusban is.

 EKD 1991, 69. o.
 Például a németországi Haina kolostorát Hesseni Fülöp kórházzá alakíttatta a reformáció be-

vezetése után 1533-ban. A hozzá tartozó terület pedig megmaradt a kórház működtetését szolgáló 
gazdasági alapnak. Az épületekben ma is egy tartományi pszichiátriai kórház működik. 
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TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Mennyi tere és lehetősége van etikus magatartásra az egyénnek a fenti 

témák összefüggésében?

– Mi a jelentősége az egyházban az adakozásnak személyes hitéletünk

és a közösség szempontjából?

Befejezés

El kell búcsúzni attól az elmélettől, hogy az etikai szempontok ellenére hatéko-
nyan működhet a gazdaság. Ahhoz a kérdésfelvetéshez viszont vissza kell térni, 
ami a közgazdaságtan születését kísérte. Smith és Mandeville képei arra keresik 
a választ, hogyan lehetséges, hogy az önző emberi viselkedés eredményesen mű-
ködő emberi közösséget hoz létre. A kérdezők tisztában voltak a kérdésben rejlő 
veszéllyel, mert az erkölcsöt, a társadalmat és a gazdaságot egységben szemlélték. 
A piac egy olyan módszer, amely integrál egy morálisan veszélyes erőt, de ettől 
az még nem lesz jó. Az önzés az ember lényegi elemét, a kapcsolatiságát rontja 

el. Elisabeth Gräb-Schmidt hívja fel a fi gyelmet a 
közjó fogalmának helyreállításáról szóló cikkében 
az interesse, (érdek) eredeti értelmére.  A szó ere-
deti értelme az inter homines esse (emberek között 
lenni). Még mélyebbre is juthatunk jelentésében, 
mert az inter homines esse az élet szinonimája a 

rómaiaknál. Élni azt jelenti, emberek között lenni; emberek között többé nem 
lenni a halál.  Az emberi érdek az, hogy emberek között legyünk. A közösségi 
lét állapota ezért nem független az ember érdekétől. Mindez nemcsak a nyelvi 
mélységek kulturális élményét adja számunkra, hanem megmutatja a valódi 
elsődleges emberi érdeket is. Igaz ez az emberi társadalom létének minősége és 
jövője szempontjából, de még távolabbi perspektívát nyit a teológiai értelme-
zés. A mai komplex kihívások kulturális feladata megmutatni a közérdek és az 
önérdek egészen szoros kapcsolatát, ahogy azt egy, a gazdasági válság inspirálta 
német egyházi állásfoglalás kitűnően összefoglalja.

„Egy szociálisan, ökológiailag és globálisan elkötelezett piacgazdaság mo-
rálisan sokkal nagyobb igényeket támaszt, mint annak általában tudatában 
vannak. Az egyéni haszon, amely a piacgazdaság egyik fő hordozó eleme, 
izoláltan pusztító egoizmussá válhat. A politikai és gazdasági feltételek 
kialakításán túl, az egyéni haszon számára a közjót fenntartó formát adni 
kulturális feladat. Az egyéni jólét és a szociális és ökológiai felelősség közöt-
ti egyensúly mindenkit érint. Ez nem utolsósorban az életstílus kérdése.”  

 G -S  2015, 165. o.
 A  1998, 7–8. o.
 EKD 2009, 8. o.
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Kezetekbe adatott 

A fordulópont

A második ezredfordulón az emberiség fordulóponthoz érkezett. A történelem 
ideje találkozott az evolúció idejével: beavatkozásunk a természet rendjébe 
földtörténeti léptékű változásokat idéz elő. Többé nem élhetünk úgy, ahogyan 
eddig éltünk, mert cselekedeteinktől immár nem csak a magunk sorsa függ, ha-
nem valamennyi utánunk jövő nemzedéké s a földi 
élővilágé. A szemünk láttára teljesednek be az Írás 
szavai: az ember vétke miatt pusztul a Föld. Az élet 
forrásainak gátlástalan kizsákmányolása magában 
hordozza büntetését, az apák vétkéért bűnhődnek 
a fi ak hetedíziglen s azon túl. 

Két-három egymást követő nemzedék felél-
te-feléli, elszennyezi és megmérgezi a kimeríthetetlennek vélt természeti 
források java részét. Állat- és növényfajok sokasága tűnik el örökre a föld 

Lányi András

A felelősség kora

…cselekedeteinktől immár 

nem csak a magunk sorsa 

függ, hanem valamennyi 

utánunk jövő nemzedéké s 

a földi élővilágé.
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színéről. A ma még élő fajok fele-harmada a tudósok becslése szerint nem 
éri meg az évszázad végét: a bolygó eltartó képességéhez képest túlnépese-
dett emberiség fokozatosan kiszorítja őket élőhelyükről. (Egyetlen példa: 
ha folytatódik a méhek világszerte tapasztalt, drámai mértékű kihalása, az 
élelmezési katasztrófát okozhat.) A fosszilis tüzelőanyagok elégetése nyomán 
a légkör felső rétegeiben felgyülemlő szén-dioxid útját állja a földfelszínről 
visszaverődő napsugaraknak, ami drasztikus változásokat okoz az időjárás-
ban: általános felmelegedést, szélsőséges csapadékeloszlást. Ennek követ-
kezményei beláthatatlanok. Egymilliárd ember már ma sem jut egészséges 
ivóvízhez, kielégítő táplálékhoz. Naponta mintegy negyvenezren halnak 
éhen. S a legtöbb gyerek éppen ott születik, ahol a legsúlyosabb az ínség, a 
legnagyobb a tudatlanság és a legdurvább a nők elnyomása: Afrikában és a 
muszlim országokban. A természet kincseinek pazarló használatából szár-
mazó „jólét” pedig továbbra is a kevesek kiváltsága: az emberiség 15 százalé-
kának jut az erőforrások 85 százaléka. Ahhoz, hogy a többiek is az ő irigyelt 
– technológiafüggő, energiafaló – életformájukat élhessék, négy-öt glóbusz 
sem volna elegendő, de csak egyetlenegy van. Amikor Gandhi azt állította, 
hogy a Föld elég gazdag ahhoz, hogy kielégítse mindenkinek a szükségletét, 
csak a mohóságunkat nem tudja kielégíteni, kétmilliárd ember élt a Földön. 
Ma nem mondhatná el ugyanezt: alig nyolcvan esztendő telt el azóta, és már 
több mint hétmilliárdan vagyunk. 

A szegény országokban zajló népességrobbanás, valamint a természetpusz-
tító technológiákra alapított örömtelen pazarlás globális rendszerének kiala-
kulása egyaránt a nyugati civilizáció világméretű térhódításában leli magyará-
zatát. A műszaki-gazdasági haladás diadalaként ünneplik, ha egy ország vagy 

cégbirodalom fokozni tudja a természeti erőforrások 
kiaknázásának ütemét, jólétnek, ha az így előállított 
javakat másoknál gyorsabban és nagyobb tömegben 
használják el (alakítják át hulladékká). Csakhogy amit 
elfogyasztanak, az elfogy előbb-utóbb. Amióta sejtjük, 
hogy mindez nem tarthat a végtelenségig, fenntartható 
fejlődést emlegetünk, ez azonban súlyos visszaélés a 
szavakkal. Fejlődésről ugyanis akkor beszélnek egy 
élő rendszer életében, ha az úgy javítja a teljesítmé-
nyét, hogy közben megújuló képessége, erőforrásai is 
gyarapodnak. Ha a rendszer növekedése elpusztítja e 

forrásokat, azt nem fejlődésnek, hanem burjánzásnak, egyensúlyvesztésnek, 
súlyos rendellenességnek, hanyatlásnak nevezik. S ezt az állapotot nem taná-
csos fenntartani. A Föld élővilága véges, ebben a környezetben nem képzelhető 
el egy részrendszer (a gazdaság) végtelen növekedése. Nem lehetséges, de nem 
is volna kívánatos, mert a jó élet nem mennyiség, hanem minőség kérdése. 
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Nem a még több a jó, hanem az éppen elegendő. A jónak ugyanis mértéke 
van, a mértéktelenség nem lehet jó.  

Fritjof Capra tudományfi lozófus három megrendítő változás – egy természeti, 
egy társadalmi és egy szellemi – egybeesésével magyarázza a napjainkban zajló 
fordulatot. A természeti: a fosszilis energiaforrások közeli kimerülése. Ezek 
hajtják az ipari tömegtermelésen (a javak pazarló használatán) 
alapuló politikai-gazdasági berendezkedés motorját. A társadalmi: 
a férfi uralom vége. Ez nemcsak a nők fokozatos egyenjogúsítását 
jelenti, hanem egyúttal a férfi as és nőies értékek között végzetesen 
megbomlott egyensúly helyreállítását is. Míg a nők patriarchális 
elnyomása inkább a premodern civilizációkat jellemzi, az egy-
oldalúan férfi as mentalitás (kiszámított, tervszerű beavatkozás, 
erőszakos behatolás, hódítás) éppen a modern ipari civilizáció sajátja. Ezt kellene 
összhangba hozni olyan nőies jellemvonásokkal, mint a befogadás és a megértés 
készsége, a részvét, valamint az önzetlen gondoskodás. Végül szellemi fordulatot 
a természettudományos világkép válsága hozott. Ezúttal sem megtagadásról, 
hanem egy végzetes egyoldalúság feladásáról van szó, és ez magát a tudás fo-
galmát érinti. Beláttuk, hogy a tudás nem azonos információk birtoklásával, 
s nem a dolgok ismeretével kezdődik, hanem a társak megértésével. Ahhoz, 
hogy tárgyi tényállásokat azonosítsunk, előbb másokkal kell azonosulnunk és 
szót értenünk. Mert igaz vagy hamis csak az lehet, amit az emberek mondanak 
egymásnak, fi gyelmeztet a kései Wittgenstein. A szavak helyes értelme pedig 
elválaszthatatlan a jóról és a rosszról, a szépről és a rútról alkotott, legalapvetőbb 
meggyőződéseinktől. Aki a tudás fájának gyümölcsét megismerte, jónak és rossz-
nak tudója lett, nem matematikai képletek ismerője, fi gyelmeztet Erazim Kohák. 
A cseh ökofi lozófus szerint képtelenség azt állítani, hogy erkölcsi világnézetünk 
csupán egyéni ízlés és érzelem kérdése, igazról és hamisról pedig csak a tények 
értéksemleges világában beszélhetünk. Olyan kétes kimenetelű vállalkozás ez, 
mintha számítógépeinket a spiritiszta szeánszok táncoló asztalára erősítenénk.

Környezet és etika

Az etika válasza a környezeti válság kihívására korántsem magától értetődő. 
A hagyományos, emberközpontú felfogás szerint amit a természettel műve-
lünk, eleve nem lehet erkölcsi beszámítás tárgya, az pusztán technikai kérdés.  

 Az Arisztotelészre hivatkozó felfogás szerint a helyes magatartás szabályait nem lehet egy 
általánosan érvényes elvből levezetni. Jól mindig az cselekszik, aki a túlzást és a szélsőségeket 
kerülve elvégzi, ami épp elegendő a munka célja (telosza) szempontjából. A mindenkori „közép”, 
vagyis a helyes mérték megállapítására az erények gyakorlása tesz képessé.

 Erkölcsön az öntudatos viselkedést szabályozó elvek együttesét, illetve az ennek megfelelő 
gyakorlatot értjük. Az etika a fi lozófi ának az az ága, amely az erkölcsi kijelentések fogalmi meg-
alapozásával foglalkozik.

…a jó élet nem 

mennyiség, 

hanem minőség 

kérdése.
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Rámutathatunk, hogy az élővilág gazdag változatossága és változékonysága 
az ember jólétét szolgálja, s így megőrzése – az ember érdekében – mégiscsak 
erkölcsi kérdés, azonban ha így gondolkodunk, nem sok érvünk marad azokkal 

szemben, akik más, szerintük előbbre való emberi 
érdekekre hivatkozva készek feláldozni természeti 
környezetüket. Az ökológiai fenntarthatóság ennél 
többet kíván: más élőlények vagy az egész élővilág 
erkölcsi státuszának elismerését. 

Többféleképpen is érvelhetünk e mellett. Peter 
Singer és az állatok felszabadításának etikája sze-

rint egy széles körben elfogadott erkölcsi alapelvet, a szenvedésokozás tilalmát 
kellene kiterjesztenünk valamennyi örömre-szenvedésre képes lénytársunkra. 
A nagyipari állattartás borzalmait csak azok ismerik, akik részt vesznek ben-
ne: a hús- és tejgyárak tollas vagy négylábú áldozatai mozgásukban súlyosan 
korlátozva, képtelen zsúfoltságban élik le egész életüket, természetellenes 
táplálékon tartják őket, és embertelen körülmények között végeznek velük. 
Helyzetük semmivel sem előnyösebb, mint azé az évente kb egymilliárd ál-
laté, akiket kísérleti laboratóriumokban kínoznak halálra, többségüket azért, 
hogy szenvedéseikből kétes értékű vagy másként is megszerezhető adatokhoz 
jussanak. Ha el is fogadjuk, hogy az ember az egyetlen erkölcsi lény (egyedül ő 
képes céljait a jó és a rossz közötti különbség tudatában szabadon választani), 
ez nem lehet érv a lénytársainkkal szemben tanúsított gátlástalan önzésre 
és kegyetlenségre; erkölcsi képességeinket inkább az igazolná, ha nem így 
bánnánk velük. A bioegalitárius gondolkodók éppen ezt követelik: méltányos, 
azaz természetüknek megfelelő bánásmódot minden élőlény számára. Az 
élet tiszteletének etikája, Albert Schweitzer követői ezt kiterjesztik az élet 
valamennyi formájára, hiszen minden élőlény küzd azért, hogy élhessen és 
szaporodhasson: az élet szent okokból élni akar. S ha igaz, hogy e küzdelem 
bennünk részvétet ébreszt – érvel a transzperszonális ökológia megalapítója, a 
norvég Arne Naess –, és képesek vagyunk azonosulni más lények szenvedésével, 
akkor az ezzel ellentétes (önző, kegyetlen) viselkedés nemcsak nekik rossz, 
hanem bennünket is korlátoz abban, hogy sajátos (erkölcsi) képességeinknek 
megfelelő, azaz emberhez méltó életet éljünk. 

Más utat választanak az élet nem emberi formáit megillető erkölcsi fi gyelem 
igazolására a bioszociális etika vagy földetika képviselői. J. Baird Callicott emlé-
keztet arra, hogy az erkölcs törvényei mindenkor a közösségek fennmaradását 
szolgálták, s a törzsi erkölcsöktől az embertestvériség egyetemes felfogásáig 
egyre szélesebb körben érvényesültek. Mára eljutottunk odáig, hogy belássuk: 
mivel az ember csak más lényekkel együtt képes fennmaradni, e lénytársak is 
egy közösségbe tartoznak velünk, őket is megilleti a hely „minden élők falu-
gyűlésén”, tehát velük szemben is vannak erkölcsi kötelességeink. 

Megint mások amellett érvelnek, hogy a természet a saját jogán rendelkezik 
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erkölcsi értékkel, hiszen maga az élet a legfőbb érték, minden más érték létének, 
az értékelő magatartás létének is ez lévén az előfeltétele. Holmes Rolston szerint 
a természet működése maga sem „értékmentes”, az életlehetőségek értékelése 
a környezetével kommunikáló élő szervezet legalapvetőbb megnyilvánulása. 
Nem más ez voltaképpen, mint a klasszikus tomis-
ta-arisztoteliánus álláspont igazolása az ökológiai 
rendszerelmélet alapján: nevezetesen, hogy az élő 
szervezeteknek és élőlénytársulásoknak van telo-
szuk, létezik számukra jó és rossz állapot, amelyre 
törekszenek, illetve amit kerülnek. Ha pedig így áll a 
dolog, akkor erkölcsi értelemben jó cselekedet csak 
az lehet, ami az élő rendszerek egységét, épségét 
és szépségét szolgálja, ahogyan ezt Aldo Leopold, a 
földetika atyja megfogalmazta. Ugyanebben az értelemben idézi a keresztény 
teológus, Michael Northcott Oliver O’Donovan szavait: az a mód, ahogyan a 
természet van, meghatározza, hogyan kell az embernek viselkednie benne.

A mélyökológia etikai programja azonban más úton is teljesülhet: ha az 
erkölcsi rend emberközpontúságának feladása helyett az emberközpontúság 
értelmének újragondolására teszünk kísérletet. Az ökoteológiai törekvések 
többsége ezt az utat választja, összhangban azokkal az ökofi lozófusokkal, akik 
gondolkodásuk középpontjába az ember felelősségének újszerű, radikális felfo-
gását állítják, gyakran Heidegger vagy Lévinas nézeteire hivatkozva. Az ember 
kitüntetett léthelyzete és ebből fakadó erkölcsi méltósága szerintük éppen azzal 
függ össze, hogy képes – és egyedül ő képes – megérteni másokat a maguk leve-
zethetetlen és titokzatos másságában; felfogni és őrizni egy több-mint-emberi 
világ végtelen gazdagságát, s azt lenni hagyni. És csakis akkor jár el emberhez 
méltó módon, ha így cselekszik.

Ökoteológia

A keresztények számára bibliai örökségük megkönnyíti, hogy ezen az úton 
induljanak el. (Márpedig a nyugati civilizációban ez az örökség gyakorol döntő 
hatást nemcsak a hívek, de tudva-öntudatlanul minden ember gondolkodására.) 
Igaz, a Szentírást hosszú századokon át másképpen magyarázták. Lynn White 
joggal mutat rá, hogy a természetfeletti uralom kinyilatkoztatása – de különösen 
a dogma szekularizált, újkori átértelmezése – sokáig erkölcsi igazolásul szolgált 
a természet kizsákmányolására, a más lényekkel való irgalmatlan bánásmódra. 
Pedig nehéz volna tagadni, hogy az Ó- és az Újszövetség az uralkodásnak ezzel 
homlokegyenest ellenkező mintáit kínálja. S a felől sem hagy kétséget, hogy a hí-
vő egész életéért számadással tartozik annak az Úrnak, aki az embert az ő dúsan 
termő kertjébe helyezte, hogy azt művelje és őrizze. E felelősség belátása egyre 
általánosabbá válik napjaink keresztény gondolkodóinak körében. A termé-
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szetet mint Isten maga-kinyilatkoztatását 
vagy szeretetének tárgyát feltétlen érték-
nek tekintik, az ausztrál teológus, Denis 
Edwards szavaival „egy nagylelkű Isten 
gyönyörű ajándékának”. Esetleg felfi gyel-
nek arra is, hogy testi és szellemi valóság 
kiélezett szembenállása nem a Szentírás-
ból származik – legkevésbé a testet öltött 
Isten e világi szenvedésének evangéliumi 
elbeszéléséből –, hanem inkább Ágoston 
értelmezéséből. Nála valóban minden szenvedés oka a lélek elfordulása az örök 
(szellemi) dolgoktól a mindenestül romlott és romlandó testi létezés felé. Egye-
sek szerint ez a felfogás felelős azért, hogy a keresztény gondolkodók többsége 
máig gyanakvással tekint a természetre, és annak elnyomását dicséretesnek ta-
lálja. De miért volna az Isten alkotta por, amelyből Ádám vétetett, kevésbé szent, 
mint az őt megelevenítő szentséges lehelet, kérdi Wendell Berry, az amerikai 
ökológiai mozgalom ikonikus alakja. A folyamatteológia hívei pedig, például 
John B. Cobb, az evolúcióban egyenesen Isten sorsának beteljesedését látják, egy 
önkorlátozó Teremtőét, aki a maga képmására alkotott ember szabad döntésére 
bízza, hogy az isteni világtervet felfogja és beteljesítse, vagy éppen elvétse azt. 

Az ökoteológia szempontjából mindenesetre perdöntő kell legyen a Teremtés 
könyvének a vízözönről nyújtott beszámolója, ahol ember és természet közös 
sorson osztozik, s az Úr az emberre bízza, hogy gondoskodjon valamennyi faj 
túléléséről (a katasztrófa után, melybe az ember bűne taszította a világot). 
Hasonlóképpen értelmezik Pál apostolnak a Rómaiakhoz intézett szavait is 

(Róm 8,19–21), melyekre hivatkozva Joseph Sittler 
chicagói evangélikus teológus már a 20. század 
közepén arról beszélt, hogy a megváltás művében 
az egész teremtett világ részesül; s nemcsak az 
ember, de a föld valamennyi lakója Isten gyermeke. 
Nyilvánvaló e felfogás szoros összefüggése a feren-
ces hagyománnyal, s ez is jelzi többek között, hogy 

a kereszténység, amikor az ökológiai válságra választ keres, a saját szellemi 
örökségére támaszkodhat, s csupán helyreállítja – amint azt Michael Northcott 
javasolja – az élet valamennyi formája között fennálló összeköttetésről szóló 
bibliai tudást.

Ennek az egységnek radikális értelmezése, a Gaia-hipotézis a földi öko-
szisztémát egyetlen élő szervezetnek tekinti. Az elmélet tudományos és vallási 
oldalról egyaránt komoly bírálatok kereszttüzébe került, ez azonban nem érinti 
Lovelock látomásának költői hitelét, és inspiráló erejét egy ökoetika szempont-
jából. Ezért nem árt tudni, hogy az alapgondolat már közel száz évvel korábban 
megjelenik Lev Tolsztoj Feltámadás című regényének lapjain: „Ha egy baktérium 

… a megváltás művében az 

egész teremtett világ része-

sül; s nemcsak az ember, 

de a föld valamennyi lakója 

Isten gyermeke.
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megfi gyelne és megvizsgálna egy emberi körmöt, akkor szervetlen anyagnak 
tartaná. Ugyanilyen alapon tartjuk mi is szervetlennek a földgolyót, amelynek 
felszínét vizsgáljuk. (…) E tan lényege az volt, hogy a világon minden él, nincs 
semmi holt, mindazok a tárgyak, amelyeket mi holtnak, szervetlennek tartunk, 
csupán részei egy óriási szerves testnek, amelyet nem tudunk felfogni, s azért 
az embernek, mint e hatalmas szervezet parányi részecskéjének feladata az, 
hogy fenntartsa e szervezetnek és minden élő részének életét” – olvashatjuk a 
magyar kiadás 423. és 429. oldalán.

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Melyek a globális ökológiai válság legfontosabb jelei?

– Hogyan érvelnek a különféle erkölcsfilozófiai iskolák a természet erkölcsi

értéke mellett?

– Igazolja vagy cáfolja ezeket az Ó- és Újszövetség tanítása alapján!

Az emberi cselekvés megváltozott természete

Technika és etika

„Úgy találtuk, hogy a technika annak idején a szükségszerűségnek lerótt adó 
volt, nem az emberiség választott céljához vezető út, csak véges eszköz, hogy 
jól defi niált, nyilvánvaló céloknak meg tudjunk felelni. Ma, a modern technika 
formájában a techné átváltozott az emberi nem végtelen előrenyomulásává, 
legjelentősebb vállalkozásává, amelynek önmagát szüntelenül felülmúló, egyre 
nagyobb szabású dolgok felé tartó előrehaladásában hajlamosak vagyunk az 
ember hivatását látni, az emberek és dolgok feletti maximális uralom sikerében 
pedig magát az ember rendeltetésének beteljesülését. Így, amikor a homo faber 
diadalmaskodik külső tárgyain, egyben a homo sapiens bensejében is diadalt 
ült, míg egykor szolgált neki.” A felelősség elve szerzőjétől, Hans Jonastól idézett 
sorok rávilágítanak a fejezet címében jelzett változás lényegére. Az előttünk 
tornyosuló új és megválaszolatlan erkölcsi problémák forrása a tárgyi környe-
zetünket előállító technika életünkben betöltött központi szerepe. 

Ez gyökeres változást hozott ember és természet viszonyában: kiderült, hogy 
a természet nem sérthetetlen, és kincsei nem kimeríthetetlenek, nem ugyan-
úgy állnak ezentúl is minden újabb nemzedék rendelkezésére, ahogyan eddig. 
Következésképpen a technika, és amit előállít – röviden: amit a természettel 
művelünk –, erkölcsi értelemben többé nem lehet közömbös, hanem jónak 
vagy rossznak minősül. Ezek a jó és rossz cselekedetek azonban Jonas szerint 
több lényeges vonatkozásban különböznek mindattól, amit a cselekvés erkölcsi 
megítélésével kapcsolatban eddig tudtunk vagy tudni véltünk. 

Először is, megváltozott cselekedeteink akciórádiusza: cselekedet és követ-
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kezményei között a távolság az időben és a térben elképesztő mértékben meg-
növekedett. Az atomreaktor kiégett fűtőelemei évezredek múlva is sugározni 
fognak, a most a légkörbe juttatott szén-dioxid a következő évszázadban is 
befolyásolja majd a bolygó éghajlatát. A közeli bevásárlóközpontban árusított 
terméket egy távoli földrészen állították elő, esetleg embertelen munkakörül-

mények között vagy a természetet súlyosan szeny-
nyező technológiával, de ezt a vásárló nemigen 
tudja ellenőrizni. 

Másodszor, kérdésessé vált a cselekedetek szer-
zősége: mennyiben vagyunk okozói cselekedeteink 
nem akart és nem ismert következményeinek? Egy 

bekövetkezett ipari katasztrófáért mennyiben felelősek a cég vezetői, az üze-
met tervező mérnök, a szakhatóság vagy éppen én magam, aki a cég termékeit 
vásárolom? 

Harmadszor, elégtelenné vált a helyes viselkedéshez a jó akarat, az egészséges 
erkölcsi érzék. Többé nem tapasztaljuk ugyanis a szenvedést, nem látjuk a kárt, 
amit okoztunk, legfeljebb közvetett úton szerezhetünk róla tudomást. Ahhoz, 
hogy megértsük, jól vagy rosszul döntöttünk, egyre bonyolultabb ismeretekre 
kell szert tennünk. Röviden, a tudás számunkra erkölcsi kötelességgé lett! 

E belátások következményei igen sokrétűek. Az ökológiai etika fentebb már 
vázolt kérdéskörén túl érinteni fogják

– a tudomány és a technika társadalmi szerepének megítélését;
– az utánunk jövő nemzedékekhez fűződő viszonyunkat;
– valamint a globális hálózatok működésével kapcsolatban felmerülő 

erkölcsi kérdéseket (ez utóbbiakkal a következő fejezetben külön fog-
lalkozunk). 

A tudományos-technikai haladás kockázatai

A technikai civilizáció etikai problémáinak kutatója, Hans Jonas fi gyelmeztet, 
hogy a tudományos vizsgálódás szabadságának korlátozását következetesen 
elutasító álláspont azon a soha meg nem kérdőjelezett feltevésen alapul, 
hogy a tudósok tevékenysége tisztán elméleti természetű, és nincs közvetlen 
hatással a gyakorlati életre. A kutató arról nyilatkozik, ami a természetben 
vagy a társadalomban van, és ennek megállapításában nem korlátozhatják őt 
olyan (erkölcsi) előírások, amelyek azzal kapcsolatosak, aminek a vélekedők 
szerint lenniük kellene. Csakhogy valójában már régóta nem ez a helyzet! 
A laboratóriumból „megszökött” molekula vagy gén a természetben vesze-
delmes láncreakciókat idézhet elő. Az atomfi zikus tudja, hogy kísérleteinek 
sikere háborúk sorsát dönti el. A lélektan korszakalkotó felfedezéseit vallatási 
módszerként alkalmazzák, vagy a kereskedelmi reklám veti be a fogyasztók 
manipulálására. Képmutatás volna azzal védekezni, hogy a tudós „nem szá-

…megváltozott cselekede-

teink akciórádiusza…, kér-

désessé vált a cselekedetek 

szerzősége.
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molt” munkásságának eff éle következményeivel, hiszen a tudományos-tech-
nológiai forradalom korában országok és cégek versengenek az új tudományos 
vívmányok hasznosításáért, és játszanak döntő szerepet a költséges kutatások 
fi nanszírozásában. A politikusok és üzletemberek pedig döntéseiket egyre 
gyakrabban igazolják a tudós szakemberek tekintélyére hivatkozva. A tudós-
nak tehát számot kell vetnie munkája közvetlenül gyakorlati – tehát erkölcsi 
megítélés alá eső – következményeivel. 

Annál is inkább, mivel a 20. század második felében bebizonyosodott, hogy 
a tudomány már nemcsak jótevője az emberiségnek, hanem egyszersmind a 
ránk leselkedő legsúlyosabb veszélyek forrása is. Ullrich Beck nagy hatású 
művében, a Kockázattársadalomban rámutat, hogy „a veszélyek forrása ma 
már nem a nem tudás, hanem a tudás, nem a hiányzó, hanem a tökéletesí-
tett uralom a természet felett, nem az, amire az emberi beavatkozás nem 
képes hatni, hanem éppen a döntéseknek és a dologi kényszereknek az a 
rendszere, amely az ipari korszakkal keletkezett”. 
A kísérletileg igazolt hatású gyógymódokba, a 
megengedett határértéket soha meg nem haladó 
mértékben mérgező élelmiszerekbe, biztonságos 
géntechnológiai beavatkozásokba, irdatlan adat-
bázisokból dolgozó társadalomstatisztikai előre-
jelzésekbe vetett hit a tudomány megingathatatlan 
tekintélyéről tanúskodik. Ennek a tekintélynek mit sem ártott az egykor 
egységes vagy egységesnek vélt tudásvilág széthullása szigorúan lehatárolt 
kis részterületekre, melyek specialistái egymás szavát sem értik. Beck sze-
rint, miközben a kívülről ellenőrizhetetlen, belülről feudálisan szervezett 
tudóstestületek szakértelmére bízzák nagy horderejű politikai döntések 
megalapozását, fel sem merül ezek felelőssége a társadalmi vagy éppen az 
ökológiai következményekért, hiszen az ilyen komplex rendszerek mint a 
társadalom vagy az ökoszisztéma eleve nem tartozhatnak a specialisták il-
letékességének szűk körébe. (Jól példázza ezt a helyzetet az atomerőművek 
mellett nyilatkozó atomfi zikusok vagy a folyami duzzasztógátakért lobbizó 
vízépítő mérnökök esete.) 

Korunk embere az élet valamennyi területén hajlamos a szakértők tudására 
hagyatkozni. Belátta, hogy az ő útmutatásuk és ellenőrzésük nélkül úgyszólván 
mozdulni sem tud: se gyógyulni, se tanulni, se közlekedni, se gazdálkodni nem 
volna képes, ezért a maga és szerettei sorsával kapcsolatos döntések felelőssé-
gét egyre inkább átengedi a jólétéről gondoskodó apparátusoknak. A globális 
informatikai hálózatok korában úgyszólván nincs is más választása többé, 
hiszen ha társaival egyáltalán érintkezni akar, követnie kell a kommunikációs 
rendszereket működtető program előírásait. Nem mintha jobban boldogulna a 
szakértők, programok és számítógépek segítségével, állítja Theodor Roszak és a 
technokultúra sok más kritikusa: „Az ember helyét minden téren a gép foglalja 

…a veszélyek forrása ma 

már nem a nem tudás, ha-

nem a tudás, nem a hiány-

zó, hanem a tökéletesített 

uralom.
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el, de nem azért, mintha a gép jobban végezné a dolgokat, hanem mert minden 
dolgot arra redukálnak, aminek elvégzésére a gép is alkalmas.” Csakhogy ed-
dig az emberiség inkább képzeletét és kíváncsiságát követte: eszmék, látomá-

sok, meggyőződések vitték előre történelmi útján, 
nem az információ felhalmozása és manipulálása. 
„Ha elmossuk az információ és a gondolat közti 
különbséget – fi gyelmeztet Roszak Az információ 
kultuszáról írt könyvében –, és azt tanítjuk gyer-
mekeinknek, hogy a gondolkodás alapja az infor-
mációfeldolgozás (…), még mélyebbre temetjük az 
információk alapját képező gondolati struktúrákat, 

még jobban eltávolítjuk őket a kritikai megfontolás lehetőségétől. Például egyre 
több fi gyelmet szentelünk a gazdasági mutatóknak – amelyek mindig könnyen 
kezelhető, egyszerű számadatok formájában jelennek meg –, ahelyett, hogy a 
gazdaságpolitikát uraló feltevésekkel foglalkoznánk, amelyeket a munkáról, a 
javakról és a jólétről alkottak.”

A jövő nemzedékek iránti felelősség

A városokat egykor falak, bástyák és vize-
sárkok övezték: a mi városainkat szemét-
hegyek, legális és illegális hulladéklera-
kók veszik körül. A talajban, a levegőben, 
álló- és folyóvizeinkben, a felszín alatti 
vízfolyásokban gyűlik a hulladék – és ott 
is marad. Nehéz dolga lesz a jövő régésze-
inek. Amikor ásni kezdenek, hogy eljus-
sanak az úgynevezett kultúrrétegekhez, 
amelyek letűnt civilizációk nyomait őrzik 
a kőkorszaktól az újkorig, előbb keresztül 
kell ásniuk magukat a 20–21. század vastag üledékén, elegyes, áthatolhatatlan 
hulladékán. A szemétkoriak – így fognak bennünket nevezni. Vagy latinul: 
homo ignoransnak, mi leszünk a tudatlan ember, aki a homo sapiens fajt ki-
szorította élőhelyéről. Aki azt hitte, hogy amit elás a földbe, kiönt vagy eléget, 
az megsemmisül. Aki elhitte, hogy egy véges kiterjedésű bolygón lehetséges a 
végtelen növekedés. Civilizációnk mulandó, a hulladékunk azonban maradandó. 
Savasodó óceánok, a korallzátonyok helyén petpalack szigetekkel, terméketlenné 
tett, kiszáradó talaj vegyszermaradványokkal, üvegházgázok a légkörben, az 
atomerőművek sugárzó hulladéka, a lakótelepek vasbetonja, gépszörnyetegeink 
váza a roncstelepeken – ez mind túlél bennünket: ezt hagyjuk örökül utódaink-

„Ha elmossuk az infor-

máció és a gondolat közti 

különbséget, még jobban 

eltávolítjuk gyermekeinket 

a kritikai megfontolás lehe-

tőségétől.”
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nak. S egyszer majd megkérdezik tőlünk: apa, anya, ti melyik oldalon álltatok, 
amikor eladták a jövőnket? Mit válaszoljunk nekik?

A kötelesség tudata, amellyel utódainknak tartozunk (és amivel az ősök 
szellemének), a legrégibb és legalapvetőbb erkölcsi érzület, napjainkban azon-
ban a jövő nemzedékekkel szemben viselt felelősség is merőben új értelmet 
nyer. A szülők gondoskodása vagy hanyagsága eddig is befolyásolta az utódok 
jó- vagy balsorsát, de arra nem volt még példa, hogy egy nemzedék elélje a 
földet leszármazottai elől. A jövő nemzedékek többé nem választhatnak új 
életformát a mienktől függetlenül; gyászos példánkon okulva nem kereshetik 
boldogulásukat összhangban a természet jótékony erőivel, mert az a természet 
már a múlté, s nekik – tetszik, nem tetszik – egy megsebzett bolygó végzetesen 
beszűkült életlehetőségeihez kell alkalmazkodniuk. Erkölcsi értelemben ez az 
emberi cselekvés megváltozott természetének legsúlyosabb következménye: 
utódaink örökségét herdáljuk el.

„Semmit rólunk nélkülünk” – a népfenség alap-
elvéből egyenesen következik, hogy utódainkat 
megilleti a részvétel joga a sorsukat érintő dönté-
sekben. Az, hogy még nem élnek, mit sem változtat 
jogosultságukon: a már megszületett, de még kiskorú gyermekekhez hason-
lóan az ő érdekeiket is gyám képviselheti. Ilyen megbízást ruházott néhány 
éven keresztül a magyar törvényhozás is a jövő nemzedékek országgyűlési 
biztosára. Az eredetileg Sólyom László által fogalmazott törvényjavaslat vá-
laszt ad az ellenvetésre, hogy honnan tudhatná szószólójuk, mi áll a jövő 
nemzedékek érdekében, s hogy ők maguk miképpen döntenének egy-egy adott 
esetben. Valóban, nekünk, ma élőknek „csak” a választás szabadságát lehet 
és kell fenntartanunk számukra. Ez megköveteli, hogy az életformák gazdag 
sokféleségét úgy őrizzük meg, ahogyan mi örököltük azt elődeinktől. A jövő 
nemzedékek iránti felelősség tehát a gyakorlatban természeti és kulturális 
örökségük megóvását kívánja. A természet kincseinek mint az emberiség közös 
örökségének felfogása a második ezredfordulón került az erkölcsfi lozófusok és 
jogászok érdeklődésének homlokterébe, azonban maga a gondolat korántsem 
új. A Lynn White cikke nyomán kibontakozó vitában David Livingstone hívja 
fel a fi gyelmet arra, hogy maga Kálvin már közel félezer évvel ezelőtt ilyen 
magyarázatot fűzött Mózes első könyvéhez: „Úgy részesüljön az ember az ő 
földjének gyümölcséből, hogy ne engedje a földet megsebezni gondatlansága 
által, de törekedjen azt úgy adni tovább utódainak, ahogyan kapta. (…) Te-
kintse magát mindenki Isten intézőjének mindazon dolgok felett, melyeket 
tulajdonának mond.” A jövő nemzedékek iránti felelősség lényegét ennél vi-
lágosabban ma sem lehetne megragadni. A felismerés, hogy mivel tartozunk 
nekik, világszerte terjed, s ez előbb-utóbb elvezet majd politikai képviseletük 
intézményesítéséhez is.

…utódainkat megilleti a 

részvétel joga a sorsukat 

érintő döntésekben.
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TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Miért vált korunkban a technika erkölcsi kérdéssé?

– Miképpen változott a tudomány társadalmi szerepe és erkölcsi megí-

télése?

– Miért a mi korunkban nyert politikai jelentőséget a jövő nemzedékek

iránti felelősség kérdése?

A globalizáció házhoz jön

A globalizáció folyamata

A nagy világproblémákra szeretünk úgy gondolni, mint amelyek távoli orszá-
gokat sújtanak, s még szerencse, hogy nem nálunk zajlanak, hanem valahol a 
messzi távolban, ahol irtják az esőerdőket, olvadnak a gleccserek és a többi. Ez 
az önáltatás többé nem tartható fenn. A klímaváltozás a szemünk láttára alakítja 

át a Kárpát-medence éghajlatát, s teszi tönkre a mezőgazdaságot. 
Csatlakozásunk az úgynevezett szabadkereskedelmi világrend-
hez magyar munkahelyek százezreinek elvesztését okozta; a 
hazai gazdaság a hazai piacot is elveszítette. Aki a várost járja, 
azt hiszi, nemzeti eledelünk a girosz, a pizza, a hamburger és 

az édes-savanyú kínai mártás; hazai földben termett, hazai módra készített 
élelmiszert a bevásárlóközpontokban egyre nehezebben találunk. Végül a ha-
tárainkon feltűnik egy új népvándorlás emberáradata. Igen, a globalizáció itt 
zajlik, az ablakunk alatt. És zajlik javában a világhálón: éppen azzal kezdődik, 
hogy több időt töltünk a képernyő előtt, mint szeretteinkkel vagy kint az utcán.

Mi is a globalizáció? A nyugati civilizáció kulturális mintáinak elterjedése az 
egész glóbuszon sok száz éve tartó folyamat: a földrajzi felfedezésekkel kezdő-
dött, ezt követte a megismert területek leigázása, kifosztása, gyarmatosítása, 
majd „fejlesztése” és „felzárkóztatása”, azaz bekapcsolása az egységes világpiac 
vérkeringésébe. A 20. század utolsó harmadában a folyamat új szakaszába lépett: 

– Véget ért (egyelőre) a hidegháború, s ezzel a hatalmi tömbök által
ellenőrzött területek merev elhatárolódása.

– A nagyhatalmak a volt gyarmatokat és más, a modernizációs trendektől
elmaradó országokat fejlesztési hitelekkel és más gazdaságpolitikai esz-
közökkel csatlakoztatják a kialakuló szabadkereskedelmi világrendhez. 

– A rendszer új vonása, hogy benne maga a termelés válik nemzetközi-
vé, és a multinacionális cégek és hálózatok lesznek a világgazdaság
meghatározó szereplői: mentesülnek az állami ellenőrzés alól, és sok
tekintetben maguk kezdenek államként viselkedni.

– A távközlési és közlekedési hálózatok viharos fejlődése megteremti a
globalizáció infrastruktúráját, e helyzet előnyeivel a pénzügyi befek-

…a globalizáció 

itt zajlik, az abla-

kunk alatt.
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tetők összehasonlíthatatlanul nagyobb mértékben tudnak élni, mint a 
kevésbé mozgékony reálgazdaság szereplői, következésképpen a „money 
industry”, vagyis a pénzügyi világ nyomasztó fölénybe kerül a termelő 
szférával szemben.

A szabadkereskedelmi világrend

A tőke mozgásszabadságát az új világrend azon az áron biztosítja, hogy jelentős 
mértékben korlátozza a helyi közösségek önrendelkezési jogát és az államok 
szuverenitását. Egyre kevésbé szólhatunk bele abba, hogy a saját területünkön 
ki és mit állít elő, milyen árat kér érte, és mekkora bért fi zet. Mert az emberi 
egészség, a munkahelyek és munkavállalók vagy a hazai piac és a természeti 
környezet védelmében odáig foganatosított politikai intézkedések neve az új 
rendszerben: diszkrimináció (hátrányos megkülönböztetés), és ezt ugyanolyan 
határozottan tiltják a World Trade Organization szabályzata vagy a Világ-
bankkal kötött szerződések, mint az Európai Unió alapszerződése. Csakhogy 
a politika értelme és tétje éppen az (volt a második ezredfordulóig), hogy a 
szuverén nép képviselői maguk döntsenek hazájuk, ezen belül településeik 
szociális, kulturális és környezeti viszonyairól. Ma a helyi társadalmak nemhogy 
korlátoznák a befektetők tevékenységét, de egyenesen versengenek értük, mert 
nélkülük elképzelhetetlen a helytállás a világpiacon. 

A világpiac mindazonáltal nem valóságos piac, inkább csak metafora, hiszen 
működése nem írható le a piaci versenygazdaság klasszikus ismérveivel:

– A versenytársak között fennálló szélsőséges méretkülönbségek illúzióvá 
teszik, hogy a szereplők egyenlő eséllyel jussanak információhoz. 

– Egy-egy ágazatot sok esetben az egész világon néhány óriáscég elle-
nőriz, ezek teljes gazdasági vertikumot építenek ki, a kitermeléstől az 
értékesítésig, a kutatástól a fi nanszírozásig; 
következésképpen a független szereplők és 
a köztük zajló, valóban piaci tranzakciók 
aránya csökken, a piacon kívüli érintkezésé 
pedig növekszik.

– Az árak nem utólag, a kereslet és kínálat 
spontán játéka szerint alakulnak: a költ-
ségek és hasznok elosztása tudományos tervezés, politikai alku, nem 
egyszer háború eredménye vagy kiváltó oka.

– Végül a magántulajdon értelmezhetetlenné vált: az ismeretlen részvé-
nyesek, személytelen befektető csoportok tulajdonát képező társaságok 
kölcsönösen tulajdonrésszel rendelkeznek egymás vállalkozásaiban, s a 
tulajdonos személyének azonosíthatatlansága lehetetlenné teszi a tulaj-
donnal járó felelősség érvényesítését. Ez utóbbi pedig a magántulajdon 
intézményének erkölcsi alapja. A felelőtlen szédelgés, a korrupció, a 

A felelőtlen szédelgés, a 

korrupció, a spekuláció, a 

tisztességtelen eljárás azért 

válhatott általánossá, mert 

többé nem számon kérhető.
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spekuláció, a tisztességtelen eljárás a partnerekkel, munkavállalókkal 
és a fogyasztóval szemben azért válhatott általánossá, mert többé nem 
számon kérhető. A polgári erkölcs így eltűnt az üzleti életből, s helyébe 
a kölcsönös bizalmatlanság, a kérlelhetetlen és korlátlan önzés lépett.

A világgazdasági versenyben a termelési költségek (pl. munkabérek, természeti 
erőforrások) alacsony szintje az egyik legfontosabb komparatív előny. Az elnyo-
mott lakosság félelme és igénytelensége adott esetben versenyelőnyt jelenthet, a 
befektetők sok esetben vonzónak találják az elmaradott és szegény országokat. 
Ezt az előnyt a diktatórikus berendezkedésű országok könnyebben kínálják, 
mint demokratikus vetélytársaik. A multik által fi nanszírozott új beruházások 
ugyan fellendítik a fejlődő országok gazdaságát és fantasztikus növekedési muta-
tókat produkálnak, de gyakran katasztrófát jelentenek a természeti környezetre 
nézve (pl Kína vagy Dél-Amerika esetében). Arról sem feledkezhetünk meg, 
hogy az országok és világrészek gazdasági teljesítménye között tapasztalható 
kiegyenlítődés folyamatával párhuzamosan elképzelhetetlen mértékben növe-
kednek a szociális és kulturális különbségek az egyes országokon belül. Ez pedig 
önmagában is komoly társadalmi feszültségek forrása, rontja a közbiztonságot, 
sok esetben véres konfl iktusokhoz vezet. A globalizáció nyertesei egyértelműen 
a szegény országok gazdagjai, miközben az alsó társadalmi rétegek nyomora 
és kiszolgáltatottsága mindenütt növekszik vagy legalábbis nem csökken. Ez 
a fejlett jóléti társadalmakra is áll: a tőke távozása itt munkanélküliséget, a 
hazai gazdaság egyes szektorainak leépülését eredményezte, s a helyzetet csak 
súlyosbítja a kedvezőbb életkörülmények reményében oda vándorló migránsok 
millióinak megjelenése.

Népvándorlás

Az új népvándorlás minden bizonnyal korunk egyik legsúlyosabb erkölcsi és 
politikai problémája. Erkölcsi értelemben a döntő választóvonal nem azok 
között húzódik, akik ellenzik, illetve pártolják a bevándorlást, hanem azok 

között, akik úgy vélik, hogy a kihívásra egyértelmű 
igenlő vagy nemleges válasz adható, s azok között, 
akik hajlandók szembenézni a felmerülő problé-
mák ellentmondásos természetével. Felelősségünk 
e népvándorlásért ugyanis elvitathatatlan.

Kiváltó okai ugyanis: 
– a szabadkereskedelmi világrend veszteseinek nyomorúsága;
– a kultúra és a gazdaság hagyományos rendjének összeomlása nyomán

a szegény országokban bekövetkező népességrobbanás;
– a megélhetést biztosító természeti források pusztulása, elsősorban az

éghajlatváltozással járó csapadékhiány az északi féltekén;
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– végül az erőszak, a terrorizmus és a háborúk elharapózása az ínséges
területeken.

Ezek pedig egytől egyig összefüggenek az Európából kiinduló ipari forrada-
lom következményeivel, a nyugati civilizáció beavatkozásával, hódító terjesz-
kedésével s a mostani gazdasági világrenddel, melynek részesei és haszonélve-
zői vagyunk. A háború, az üldöztetés vagy a nyomor elől menekülő emberek 

iránti könyörületesség azonban még akkor 
is azt kívánná, hogy fogadjuk be és segít-
sük őket, ha semmi részünk nem volna 
balsorsukban.

Ugyanakkor nyilvánvaló személyes 
felelősség terhel mindannyiunkat azért, 
hogy a „mieinkről” gondoskodjunk, és 
döntéseinknél elsősorban szeretteink, 
a gondjainkra bízott kisebb és nagyobb 
közösségek javát tartsuk szem előtt. Már-
pedig jó érvek szólnak amellett, hogy egy 
évente milliós nagyságrendű népáradat 

békés beilleszkedése az európai társadalmakba kilátástalan, mert az itteniek 
kultúrája, életformája az övékétől gyökeresen különbözik. Civilizációnk ne-
hezen kivívott alapértékei, köztük a vallási türelem, a személyi autonómia, 
a nők egyenjogúsága és az emberi méltóság tisztelete a jövevények többsége 
számára idegenek, olykor elfogadhatatlanok, esetleg vallásuk parancsolataiba 
ütköznek. A más földrészekről korábban bevándorolt családok második nem-
zedékénél gyakran megfi gyelhető, hogy szocializációs nehézségeikre és kudar-
caikra válaszképpen sokkal inkább elutasítják a többségi társadalomhoz való 
alkalmazkodás és együttműködés igényét, mint a 
szüleik. S minél nagyobb a kulturális távolság, minél 
gyorsabb ütemben és nagyobb tömegben érkeznek 
a jövevények, annál kisebb a sikeres beilleszkedés 
esélye. Az erősen integrált modern társadalmakban 
pedig alig elképzelhető a kulturális zárványok békés 
egymás mellett élése.

Hogyan tegyünk tehát eleget egyszerre két, 
egymásnak ellentmondó kötelességnek? Hosszabb 
távon fenntartható megoldás csak egy körvonala-
zódik: ha minden erőnkkel azon fáradozunk, hogy 
a népvándorlás áldozatai inkább a saját szülőföldjükön élhessenek emberhez 
méltó életet. Nem kérdés, hogy túlnyomó többségük számára ez a megoldás 
kedvezőbb volna, mint a kockázatos és viszontagságos vándorlás. Ehhez azonban 
a Közel-Keleten békét, Afrikában elviselhető megélhetési viszonyokat kellene 
teremteni, és civilizációnk vívmányai közül inkább a tudatos családtervezést és 

Hosszabb távon fenntart-
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a nők emberi méltóságának védelmét kellene népszerűsíteni más kontinenseken, 
technikai újdonságaink és a fogyasztói életideálok helyett.

A globális igazságosság dilemmái 

A bevándorlók drámája rávilágít a globális igazságosság értelmezésének nehéz-
ségeire. Ha a társadalmi igazságosságnak léteznek közmegegyezéses elvei (erre 
a kérdésre még visszatérünk), vajon alkalmazhatók-e ezek globális léptékben, 
tehát a Föld minden lakójára? Az észigazságok egyetemes érvényességigényéből 
és minden emberi lény egyenlőségének – keresztény eredetű és kizárólag a mi 
civilizációnkban meggyökeresedett – doktrínájából az igenlő válasz követke-
zik: mindenkit megillet a méltányos bánásmód embertársai részéről, tekintet 
nélkül nemi, nemzeti, vallási vagy faji hovatartozására. Csakhogy mi az, ami 
valóban „jár” nekünk? 

Erre a kérdésre az űrhajóetika hívei és a mentőcsónak-etika követői hom-
lokegyenest ellenkező választ adnak, mégpedig egyaránt nyomós érvekre hi-
vatkozva. Ha bolygónkat a világűrben száguldó űrhajónak tekintjük, melynek 
valamennyi utasát összeköti a sorsközösség és az egyre nyilvánvalóbb globális 
egymásrautaltság, akkor Kenneth Bouldinghoz vagy Peter Singerhez hasonlóan 
az egyenlő hozzáférést kell igazságosnak mondanunk a Föld javaihoz, s ennek 
megfelelően kell bánnunk valamennyi embertársunkkal. Mindenkinek joga van 
ott és úgy élni, ahogyan akar; a gazdagoknak pedig mindenben osztozniuk kell 
a szegényekkel. Garret Hardin amerikai biológus ezzel szemben a hajótörötte-
kéhez hasonlítja a globális ökológiai válságot átélő emberiség helyzetét. Minden 
nemzet a maga mentőcsónakján menekül a katasztrófa elől, és ki-ki csak a saját 
közösségének (csónakjának) a boldogulásáért felelős, nem kockáztathatja azt 
más, bajbajutott csoportok megmentése kedvéért. Hardin szerint ugyanis, ha 
a túlterhelt, süllyedő csónakok utasait kimentjük, azaz befogadjuk őket, vagy 
élelmiszersegéllyel javítunk helyzetükön, ez csak megerősíti őket azokban a 
helytelen gyakorlatokban, amelyek az elszegényedéshez és túlnépesedéshez 
vezettek. Hardin óva int a nyomor bővített újratermelésétől, és hangsúlyozza, 
hogy a bevándorlás már csak azért sem lehet megoldás, mert a célországok 
népsűrűsége is jócskán meghaladja az ökológiailag fenntartható mértéket. 
Nemcsak jólétüket, de kultúrájuk egészét is alapjaiban rendítené meg a tömeges 
bevándorlás: végül a mi mentőcsónakunk is elsüllyedne a további terhelés alatt.

A két álláspont közti ellentét elvben feloldható. Nincs akadálya annak, hogy 
elismerjük az emberiesség parancsolatának egyetemes érvényét, és ugyanakkor 
azt is, hogy emberhez méltó életet csak olyan – kulturálisan meghatározott – 
közösségekben élhetünk, melyek tagjai értelmes párbeszédet tudnak folytatni 
egymással céljaikról. (Ez nem az értékrend közösségét jelenti, csupán az ér-
telmezési keretekét, melyek között tapasztalataikat mint egy közös valóságra 
vonatkozó tapasztalatot képesek egymással megosztani. Akik erre nem képesek, 
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azok számára az együttélés folytonos frusztrációt, kölcsönös sérelmet jelent, 
ezért előbb-utóbb óhatatlanul egymás torkának esnek.) A gyakorlatban azon-
ban jóval nehezebb e két elv összeegyeztetése, ezért az elviselhető megoldás, 
amint azt a bevándorlók példáján is igyekeztünk 
megvilágítani, a mindenkori körülmények óvatos 
mérlegelését kívánja.

A kulturális különbségek tisztelete igencsak meg-
nehezíti a globális igazságosság gyakran hangozta-
tott követelményének helyes értelmezését. Hiszen 
a vitatkozó felek, akik között igazságot kellene ten-
nünk, abban sem értenek egyet, hogy mit tekintsünk egyáltalán hátránynak 
vagy előnynek, e nélkül pedig nehéz lesz méltányos megegyezésre jutniuk. 
Például érvelhetünk amellett, hogy a mások vallási meggyőződésének tisztelete 
jó, ellenben a női genitália megcsonkítása a gyermekkorban rossz dolog, de mit 
válaszoljunk azoknak, akik az utóbbihoz vallási meggyőződésből ragaszkodnak? 
Előbb-utóbb belátjuk, hogy sokféle igazság létezik, és ezek hívei sokat tanulhat-
nak, kell is, hogy tanuljanak egymástól. Ez azonban mégsem tesz bennünket 
relativistává. Alapvető meggyőződéseinket – ameddig meg nem cáfolják őket 
– jó érvek alapján tartjuk továbbra is jónak és igaznak, ami pedig ezekkel el-
lenkezik, azt rossznak és hamisnak. Ha nem így volna, kiszámíthatatlan volna,
hogy a következő pillanatban mit teszünk, azaz nem lehetne tudni rólunk, hogy 
„kicsodák” és „mifélék” vagyunk.

Mi „jár” az embernek?

A kibékíthetetlenül különböző értékrendek és érdekek közötti igazságos döntés 
nehézsége egyazon kulturális közösségen belül is rendre felmerül. Ha igaz-
ságosnak a nem részrehajló döntést tekintjük, amely a vetélkedő álláspontok 
érvényességigényével szemben megőrzi semlegességét, itt is nehéz helyzetbe 
kerülünk. John Rawls nagyszabású kísérlete az igazságosság tisztán formális, 
mindenki számára elfogadható elveinek megállapítására  útmutatóul szolgál 
ugyan a javak és jogosultságok méltányos elosztására nézve, a minőségi kü-
lönbségek összemérhetetlenségéből adódó nehézségekre azonban nem kínál 
megoldást. Ezzel nem azt állítjuk, mintha azok áthidalhatatlanok lennének. 
Százezrével élnek ma már a Földön olyan családok, melyek tagjai egymástól 

 Az igazságosság elmélete olyan alapelvekre épül, amelyek alkalmazását a vitatkozók akkor is 
helyeselnék, ha a vitában elfoglalt helyzetüket és ebből fakadó érdekeiket elfedné előlük a „tudat-
lanság fátyla”. Ebben az esetben Rawls szerint mindannyian az egyenlőségi elvek valamely készletét 
részesítenénk előnyben, és az ettől való eltérést csak olyan esetekben tartanánk elfogadhatónak, 
amikor az egyén által élvezett előnyökből a többieknek is előnye származik. Kivételt képeznek 
ez alól különféle, hátrányos helyzetű csoportok, akik számára a tényleges esélyegyenlőség csak 
akkor biztosítható, ha pozitív megkülönböztetésben részesülnek.

…emberhez méltó életet 
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távoli kultúrákból érkeztek, és semmi jele annak, hogy együttélésük kevésbé 
volna harmonikus, mint azoké, akik között nincsenek ekkora kulturális különb-
ségek. Ebben nem is találunk semmi meglepőt. Tudjuk, hogy a kultúrák közötti 
párbeszéd, sőt a kultúrák összeolvadása milyen mértékben szolgálta eddig is az 
emberiség haladását. Az is igaz, hogy családokról szólva szeretetkapcsolatról 
beszélünk, melynek éppen az a többlet ad értelmet, mely által a másik szeretett 
személye várakozásainkat meghaladja, azaz különbözik tőlünk. E különbségek 
közül a legeredendőbb éppen a férfi  és a nő közti különbség. „Férfi nak és nőnek 
teremtette őket” – különbözőknek, hogy szerethessék egymást. A résztvevők 
az ilyen kapcsolatban nem javaik igazságos megosztására törekszenek (ez leg-
feljebb a kapcsolat esetleges kudarca után, a válásnál játszik majd szerepet), 
hanem arra, hogy egymással kölcsönösen jót tegyenek, és ne egymás rovására, 
hanem egymás cselekedetei által boldoguljanak. Aligha meg nem találtuk az 
igazságosság csalhatatlan formuláját. De vajon alkalmazhatjuk-e a kölcsönös és 
önkéntes segítség elvét a személyközi kapcsolatokon túl, társadalmi rendszerek 
és intézmények működésére? 

Ahhoz, hogy ezt megtehessük, két dolgot kell feltételeznünk. Az egyik, 
hogy az igazságosság végső soron nem elosztási kérdés, a másik, hogy nem tár-
gyak vagy jogok birtoklására vonatkozik, hanem az érintett személyek közötti 

kapcsolat minőségére, ezért nem is fejezhető ki 
mennyiségi viszonylatokban. Az emberhez méltó 
élet elengedhetetlen feltétele valami olyasmi, ami 
egyáltalán nem „jár” nekünk: az tudniillik, hogy 
legyenek társaink, akik bennünket elfogadnak, 
megértenek és segítenek. Csupa olyasmi, aminek 
az „odaadása” legalább annyira gazdagítja az ada-
kozót, mint a megajándékozottat, és már csak ezért 

sem lehet elosztási kérdés. A méltányos járandóságunkat kimérő igazságos 
elosztás fontos ugyan és nélkülözhetetlen a békés együttélés szempontjából, 
de nem a legfontosabb, és nem is alkot önmagában zárt, formalizálható rend-
szert. Csak olyanok között működik, akiket már eleve összetart valami ennél 
is nagyobb dolog: a kölcsönös hűség. A 72. zsoltár – az igazságos Salamon 
királyé – így szól a kétféle igazságosságról:

„Isten, a te ítéleteidet add a királynak, és a te igazságodat a király fi ának.
Hadd ítélje a te népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal.
Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot.”

A király, látjuk, nem „igazsággal” ítél, azt a kisebbik királyra hagyja. A király – 
egy irgalmasan ítélő Isten példáját követve – kegyelmez, békít, méltányosságot 
gyakorol az elesettekkel szemben. Békességet termő hegyek őrzik az igazság 
kicsiny halmait.

…az igazságosság nem 

elosztási kérdés, nem tár-

gyak vagy jogok birtoklá-

sára vonatkozik, hanem az 

érintett személyek közötti 

kapcsolat minőségére.
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TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Mutassa be a globalizáció főbb mozgatórugóit!

– Melyek a második ezredfordulón kibontakozó új népvándorlás okai és

következményei?

Ökológiai rendszerváltozás

Rendszerszemlélet és a politika értelmének helyreállítása

A politikai ökológia vagy társadalomökológia a létjogosultságát egy könnyen be-
látható tényre alapozza. A társadalom életében bekövetkező változásokat eddig 
a természeti feltételektől elvonatkoztatva magyarázták, bár eddig is nyilvánvaló 
volt a fi zikai létfeltételek és a társadalmi folyamatok közötti kölcsönhatás. Az 
elmúlt száz évben azonban az emberi beavatkozás olyan messzemenő természeti 
következményekkel járt, melyek fajunk túlélését fenyegetik. Erre hivatkoznak 
azok a gondolkodók, akik szerint a társadalmi jelenségek értelmezése csak 
a teljes ökológiai komplexum rendszerösszefüggéseinek fi gyelembevételével 
lehetséges. Az ökológiai komplexum kifejezés a népesség (nagysága, eloszlása, 
mozgása), a megélhetését biztosító tudás és technológia, az együttélés rendje 
– intézmények, szokások, értékek –, valamint a természeti környezetben zajló
folyamatok közötti kölcsönhatásra utal. A négy tényező közötti összefüggés
felismerése rákényszerít, hogy újragondoljuk céljainkat és az előttünk álló
lehetőségeket. Azon az úton, amelyen eddig jártunk, nem haladhatunk tovább: 

– Többé nem tehetünk meg bármit, amire technikai értelemben képesek 
vagyunk: az ökológiai elővigyázatosság azt kívánja tőlünk, hogy ne a
legnagyobb hatású, hanem a legkíméletesebb eszközöket és eljárásokat 
részesítsük előnyben.

– Ezért az erőforrások maximális kiaknázását ösztönző gazdasági és
politikai berendezkedést fel kell hogy váltsák az együttélés és gazdál-
kodás fenntartható formáit ösztönző intézmények.

– Ebben az esetben azonban a tömegtermeléstől és a javak tömeges
elfogyasztásától remélt élvezet nem kárpótolhat többé az értelmes
munka, a tartalmas emberi kapcsolatok és az ép természeti környezet
hiányáért, így a fogyasztók társadalmát fel kell hogy váltsa az alkotó
munka és a felelős gondoskodás társadalma. Amelyről nem tudhatjuk,
hogy milyen lesz: nekünk és utódainknak kell majd kitalálni.

Mindez közvetlenül is kihat a politika világára. Ha a politikától többet vá-
runk, mint a technikai-gazdasági rendszerek működőképességének fenntar-
tását a bőséges ellátmány biztosítása érdekében, és ezért belátjuk, hogy egy 
példátlanul veszélyes helyzetben a kormányoknak nem népszerű, „eladható” 
intézkedéseket kell hozniuk, hanem sorskérdésekben kell rátalálniuk a hosszabb 
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távon is jónak ígérkező megoldásra, továbbá annak is tudatában vagyunk, hogy 
a következményekért személyes felelősséggel tartozunk, úgy a döntéseket nem 
háríthatjuk többé személytelen mechanizmusokra, szakértelmükkel hivalkodó 
testületekre, a politikai marketing silány végtermékére, hanem magunknak is 
részt kell vállalnunk a folyamatokban. Röviden: maga a politika válik életünkben 
erkölcsi kötelességgé.

Ez a helyzet merőben új (vagy nagyon is 
régi). A görög városállamok polgárai egy-
kor nem sokra becsülték az olyan embert, 
aki kivonta magát a közügyekből. Hittek 
abban, hogy az erények a közjót szolgálják 
és viszont: hogy jó kormányzatnak csakis 
az nevezhető, amelyik az erkölcsi képessé-
gek kibontakozását mozdítja elő. A felvi-
lágosodás nagy szellemei ezzel szemben 
az erkölcs és a politika illetékességének 
kategorikus különválasztásában látták a 
lelkiismereti és vallásszabadság biztosítékát. Úgy gondolták, ez megvédi majd 
az egyén morális autonómiáját – a magánszabadság kicsiny köreit – a közha-
talom erőszakos beavatkozásától. Sajnos, azt kell mondanunk, a szabadság 
privatizálására irányuló igyekezetük visszafelé sült el. A hatalom birtokosait 
ezentúl sem akadályozta semmi, hogy a véleményeket befolyásolják és az egyéni 
döntéseket ellenőrzésük alatt tartsák; ehhez ráadásul az elektronikus tömeg-
kommunikáció korábban elképzelhetetlenül hatékony eszközöket bocsátott a 
rendelkezésükre. Ezzel szemben a politika függetlenítése az erkölcsi normáktól 
minden várakozáson felül sikerült. 

Márpedig napjainkban a politikai döntések tétje példátlanul megnövekedett: 
civilizációnk fennmaradása forog kockán. Ezért a felelősséget nem háríthatjuk a 
kormányokra, a multinacionális cégekre vagy a médiára. Azzal sem áltathatjuk 

többé magunkat, hogy a tisztességes helytállás a 
magunk háza táján vagy munkahelyén a politikától 
függetlenül is képes érdemében befolyásolni utóda-
ink jó- vagy balsorsát. Mégis azt tapasztaljuk, hogy 
a túlnyomó többség elfordul, szinte menekül a poli-
tikától, és az elkötelezett részvétel a közügyekben 
inkább gyanakvást kelt, mint bizalmat. Ezt csak 
részben magyarázzák a közhatalmi intézmények 

működéséről szerzett kiábrándító tapasztalatok. Ezek méltán válthatnának ki 
közfelháborodást, azonban rendszerint csak magánfelháborodást vagy a tömeg-
média által gerjesztett műfelháborodást váltanak ki. Világunkból ténylegesen 
hiányoznak a nyilvános politikai tevékenység elemi feltételei: az összetartó, ön-
álló döntésre, önálló cselekvésre képes közösségek egyrészt, a hiteles tájékozódás 

…a fogyasztók társadal-

mát fel kell hogy váltsa az 

alkotó munka és a felelős 

gondoskodás társadalma, 

amelyet nekünk és utóda-

inknak kell majd kitalálni. 
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feltételei másrészt. Az ökológiai fenntarthatóság politikájának mindenekelőtt e 
kettőt kellene megteremtenie. Ha nem erre összpontosít, akkor a fenyegetőzés a 
természet pusztulásáról szóló, egyébként cáfolhatatlan beszámolókkal, a hasz-
talan rimánkodás az úgynevezett fogyasztói önkorlátozásért puszta szóbeszéd 
és jámbor óhaj marad. 

Globális gondok, lokális döntések: a konvivialitás 

politikai filozófiája

Ma a politikai és gazdasági berendezkedés logikája 
egyenesen rákényszeríti a résztvevőket a terme-
lés-fogyasztás öncélú körforgásának fokozására, 
bármi áron. A siker mutatója és jutalma, a „haszon” 
voltaképpen nem egyéb, mint hatalom: növekvő ha-
talom az emberi célok és vélemények felett, hatalom 
a természeti erőforrások felett. Erre kell törekedni-
ük, mert a legyőzöttekre a technológiai-gazdasági 
versenyben is pusztulás vagy rabszolgasors vár: a 
túlélésért küzdenek, ezért áldozzák fel a túlélés eszközeit. Nem térhetnek le 
büntetlenül erről az útról, legfeljebb engedményekről beszélhetünk, melyeket 
a végzetes következmények elodázása érdekében tesznek. Ezek elégtelenségére 
látványos példával szolgált legutóbb a párizsi klímacsúcs, ahol a világ vezetői egy 
immár senki által nem vitatott, előre látható katasztrófa elhárítása érdekében 
semmilyen hatékony eljárásban nem tudtak megegyezni, s ezért a semmiért 
ünnepeltették magukat. Ők nem a változásokban, hanem a kiváltságaikat biz-
tosító globális rezsimek fenntartásában érdekeltek.

A világméretű játszmában a néző, felhasználó, vásárló, adófi zető, alattvaló 
és ágyútöltelék szerepére kárhoztatott népeket pedig még akkor is távol tartja 
a közélettől a tehetetlenség érzete, ha egyébként tudatában vannak a rájuk 
és gyermekeikre leselkedő veszélynek. Éppen a közvetlenül veszélyeztetettek 
számára a legnehezebben elérhető az önálló véleményformáláshoz nélkülözhe-
tetlen tudás, míg a gazdag országok magasan képzett népessége egyelőre alig 
érez késztetést arra, hogy erőfeszítést tegyen és kockázatokat vállaljon olyan 
bajok elhárítása érdekében, amelyekről azt hiszi, hogy csak „odaát”, a képernyő 
túloldalán tombolnak. Amíg a szegények egymást gyilkolják, a gazdagok visz-
szavonulnak virtuális valóságuk múltat s jövőt feledtető magányába. 

Nem mindegy, hogy miféle tudásra, milyen közösségre gondolunk, amikor 
azt állítjuk, hogy ezek nélkül ma elemi erkölcsi kötelességeinknek sem tehe-
tünk eleget. Azzal ugyanis hiába áltatnánk magunkat, hogy a globális rezsimek 
működtetéséhez kellő technológiai tudás, a tudományos üzemben évről évre 
keletkező információtömeg, a globális pénzügyi hálózatokban felhalmozódó 
vagyon, netán a több bolygó elpusztítására elegendő fegyverarzenál igazságo-

Világunkból hiányoznak 

a nyilvános politikai tevé-

kenység elemi feltételei: az 

összetartó, önálló döntésre, 

cselekvésre képes közössé-

gek és a hiteles tájékozódás 

feltételei.
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san elosztható, demokratikusan ellenőrizhető, vagy hogy mindez józan emberi 
értelemmel egyáltalán felfogható. Az igazság az, hogy globális gondjaink glo-
bális méretekben emberi erővel megoldhatatlanok. Éppen az velük a gond, hogy 
messze meghaladják a dolgok emberi léptékét, és ezért kezelhetetlenek. Ebben a 
léptékben csak személytelen mechanizmusok, irányíthatatlan hálózatok, sta-
tisztikai összefüggések és tömeges beavatkozások képesek hatást gyakorolni. 
„Az emberiség” nem valóságos történelmi szereplő: nem képes értelmes vagy 
célszerű viselkedésre. Ilyesmire csak közösségek képesek.

Közösségnek olyan szociális és bioregionális egységeket nevezünk, melyek 
résztvevői egymással többé-kevésbé közvetlenül tudnak érintkezni. Ennek fel-
tételei többek között a térbeli közelség, az időbeli tartósság, valamint a szavak 
és cselekedetek értelmére vonatkozó egyetértés (vagyis inkább érdekeltség az 
újra és újra megbomló egyetértés helyreállításában). Az így jellemzett közös-

ségek működésében juthat szerephez – szerencsés 
esetben – a résztvevők közötti kölcsönös tisztelet, 
törekvés a másik személyének fi gyelembe vételére, 
a kényszer elutasítása. Az ilyen konviviális együtt-
lét első mintáival a nyugati világban minden való-
színűség szerint a keresztény gyülekezetek szolgál-
tak, az evangéliumok tanítása azonban a politikai 
közösség működését nemigen befolyásolta. Ehhez 

majd csak a felvilágosult modernitás teremti meg a szellemi és technikai feltéte-
leket. Egyidejűleg megteremti azonban az ilyen együttműködő, erőszakmentes 
közösségek felszámolásának – totális ellenőrzésének, gépies szabályozásának, 
fi zikai megsemmisítésének – a feltételeit is. Választás kérdése számunkra, 
hogy melyik megoldást részesítjük előnyben. Azonban ez a választás maga 
sem egyénre szabott, hanem a politikai közösség dolga. Ha bebizonyosodna, 
hogy ilyen közösségek többé nem lehetségesek, akkor a kérdés eldől magától, 
s a választás – objektíve – végbemegy, szándékainktól függetlenül. Az első 
lépés tehát ezeknek a közösségeknek a helyreállítása volna. Ami csak a hely 
helyreállításával kezdődhet.

Amit jónak tartunk, azt magyarul helyeseljük. De helyesnek vagy helyte-
lennek csak olyasmit mondhatunk, aminek ismerjük a helyét. Márpedig a mi 
életünkből sokak szerint hiányoznak a jelentésteli helyszínek, az átlátható 
viszonylatok, egymással felcserélhetetlen irányok – sehogy se találjuk a helyün-
ket. Hely-telenül élünk. Az ökológiai politika épp ezért mindig lokális. Bizal-
matlan az erőszakos központosítással, az univerzális megoldásokkal, globális 
hálózatokkal, a tömegkommunikáció személytelen médiumaival szemben. 
A helyi közösségek cselekvőképességének és önrendelkezésének helyreállítását 
kívánja, az érintettség, jogosultság és felelősség feltételeinek tisztázását, legyen 
szó akár természeti létforrásokról, akár politikai, gazdasági vagy technológiai 
döntésekről. Ezért okkal nevezik az első személy politikájának.

„Az emberiség” nem való-

ságos történelmi szereplő: 

nem képes értelmes vagy 

célszerű viselkedésre. 

Ilyesmire csak közösségek 

képesek.
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„Gondolkodj világméretekben, cselekedj helyben!” A környezetvédő mozgal-
mak jelszava arra utal, hogy a globális gazdasági, információs és katonai rend-
szerek létéből fakadó súlyos fenyegetésre nem lehetséges globális válasz, csakis 
helyi: a helyi változatok sokféleségének és öntörvényű fejlődésének (de nem 
elkülönülésének!) védelme. Ez csak látszólag pa-
radoxon, valójában már Albert Einstein felismerte, 
hogy a rendszerszintű problémák megoldása felé az 
első lépés mindig az, hogy kilépünk az adott rend-
szerből, és egy másikban kezdünk el gondolkodni. 
Napjainkban egyre többen tartják elkerülhetetlen-
nek a rendszerszintű változást. Ez azonban nem egy 
új globális rezsim bevezetését jelenti (ki vezetné 
be? milyen felhatalmazással? milyen kényszerítő 
eszközökkel élhet a vonakodókkal szemben?), hanem éppen ellenkezőleg, a 
globális intézményekben és hálózatokban összpontosuló hatalom decentrali-
zálását, visszaszolgáltatását az érintetteknek. A természetben és nem annak 
ellenében zajló együttélés új rendjének kialakítását tehát az ökológiai politika 
örökségükkel bölcsen sáfárkodó helyi közösségektől reméli, alulról felfelé ter-
jedő kezdeményezésektől, ezek békés együttélését pedig olyan rendszerektől, 
amelyeket a horizontális kapcsolatok túlsúlya jellemez, a hierarchiák rovására.

De hát hogy vehetnének erőt a világ hatalmasságain kicsiny, egyedül igazsá-
guk erejében bízó csoportok? A válasz: valahogy úgy, ahogyan a történelemben 
minden mélyreható változás végbement. Az emberiség szellemi és anyagi meg-
újulásának nevezetes fordulópontjain minden esetben kis közösségek állhata-
tos, úgyszólván láthatatlan munkálkodását találjuk. Nem „változtatták meg” a 
történelmet, de igenis utat mutattak azoknak, akik odáig elképzelni se tudták, 
hogy lehetne másképpen is élni. A történelem pedig maga a szüntelen válto-
zás, amely túllép a megújulni képtelen, saját súlyuk alatt lassan összeroskadó 
rendszereken és birodalmakon. 

„azért a merevek kemények a halál gyalogkatonái
a gyöngék a lágyak meg az élet gyalogkatonái
vagyis az erős hadsereg nem lehet győzedelmes
s az erős fára vettetik a fejsze
a kemény
a nagy
alul
marad
a gyönge
a lágy
a magasba hág”
(Lao-ce: Tao te king; Karátson Gábor fordítása)

Az emberiség szellemi és 

anyagi megújulásának 

nevezetes fordulópontjain 

minden esetben kis közös-

ségek állhatatos, úgyszól-

ván láthatatlan munkálko-

dását találjuk.
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TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Keressen példákat az ökológiai elővigyázatosság, az életformák gazdag 

sokfélesége, valamint a fenntarthatóság fogalmának értelmezéséhez!

– Miért közösségelvű és miért helyi megoldásokban gondolkodik az 

ökológiai politika? Miért nevezik az első személy politikájának?
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1. Bevezető gondolatok

1.1. Két extrém eset

2016. július közepén a Red Bull Air Race megérkezett Budapestre. A nemzet-
közi versenysorozat velejárója, hogy a repülőgépek zúgása Abu-Dzabitól Las 
Vegasig néhány kiválasztott napra elviselhetet-
lenné teszi a városokat, most éppen Budapestet. 
A pilóták a Duna fölött bravúroskodnak, a buda-
pestiek feje meg majdnem széthasad. A fő cél, hogy 
a magyar állam pénzén reklámozzák az egyszer 
használatos dobozokba csomagolt kétes össze-
tételű energiaitalokat. Azzal kevesen törődnek, 
hogy eközben óriási mennyiségű kőolajat égetnek el, ezzel is hozzájárulva a 
globális éghajlatváltozáshoz. Július 16-án égi jelnek tűnik, hogy a viharos idő-
járás miatt nem tudják elkezdeni a versenyt, de aztán minden elrendeződik. 
Zúgnak a gépek, de egyik őrült repülős sem megy neki a Lánchídnak, lassan 

Gadó György Pál
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mindenki megnyugszik. Erről a fejünk fölött zajló környezetpusztításról a 
fejünk fölött döntöttek. Túl kell élnünk. A lényeg, hogy a hétköznapokban 
környezettudatosan éljünk. 

Másnap barátom 30 éves fi áról azt hallom, hogy spanyol ismerőse nyaralni 
megy, ezért ő Madridba repül, hogy egy hétig a macskát etesse. Nekem Besenyő 
Pista bácsi kedvenc kérdése jut eszembe: „Normális?” Milyen környezeti hatása 
van ennek a macskaetetésnek? De feleségem nyugtat: „Ne nézd olyan egyolda-
lúan a dolgokat! Csak kihasznál egy jó lehetőséget. Fiatal, meg akarja ismerni 
a világot. Biztos el fog menni a Pradóba is, hogy néhány Murillo-festményt 
megnézzen.”

Én sem gondolom, hogy a fi ú tönkre akarná tenni a bolygónkat, azért etet 
macskákat. Megpróbálok az iszonyatos pusztítással járó légiricsaj szerve-
zőiről is jóindulatot feltételezni. Ugyanakkor úgy látom, hogy ha minden 
így folytatódik, akkor az emberiségnek nincs esélye a túlélésre. Meg kell 
próbálnunk megértenünk és másokkal is megértetnünk, hogy tetteinknek 
mik a következményei. 

1.2. Ökológiai megtérés

Ferenc pápa Laudato si’ című enciklikájának, melyet 2015. június 18-án mutattak 
be, egyik központi fogalma az ökológiai megtérés. Nobilis Márió, a Sapientia 
Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára az enciklika megjelenése óta számos 
fórumon ökológiai szempontból is szakszerűen magyarázza Ferenc pápa gon-
dolatait, és azok az evangélikus teológusok – kötetünk szerzői között is vannak 
ilyenek –, akik évek óta hasonló szellemben hirdetik az igét, ennek őszintén 
örülnek. Én teológiai elemzéssel nem próbálkozom, laikusként mondom, hogy 
az ökológiai megtérés szerintem igazán ökumenikus fogalom. Nem egyszerű-
en különböző keresztény felekezetekhez vagy más világvallásokhoz tartozók 
érezhetik kulcskérdésnek a metanoiát, de a földi élővilág és benne az ember 

jövőjéért aggódó ateisták is tudják, hogy gyökeresen 
meg kell változtatnunk gondolkodásunkat. Mert 
nagy baj van. 

Úgy látom, hogy akik a romlás mértékét bagatel-
lizálni próbálják, azok a technikai haladásba vetett 
hit felszínes optimizmusával néznek a jövőbe. Lányi 
András tanulmánya alaposan bemutatja a globális 
válság fi lozófi ai összefüggéseit. Szűcs Kinga lega-

lább ilyen tág összefüggéseket vesz célba: az ökoteológia nézőpontjából vizsgálja 
az ökológiai válság kérdéseit. Az én feladatom a földhözragadt közelítésmód. 
Mik a válság jelei, és mit tehetünk a legyőzéséért? Nagy a kísértés, hogy hosszan 
soroljam a természetpusztítás tüneteit, mégis arra szeretnék nagyobb hangsúlyt 
helyezni, hogy merre keressük a megoldást. Egyszerűen azért, mert nemcsak 
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unalmas, de bénító is oldalakon át a katasztrófa rémségeit olvasni. Vida Gábor 
akadémikus ezt így fogalmazza meg: „A közvélemény elaltatása és a pánikkeltés 
közötti felelősségteljes mértéket kell megtalálni. Mindkét szélsőséges álláspont 
tétlenséghez vezethet.”

2. A fogyasztói társadalomról

2.1. A fogyasztói társadalom kialakulása

Fogyasztói társadalomban élünk – már néhány évszázada. Egyes kutatók a 
fogyasztói társadalom kialakulásának első ismérveit már a 16. század végi, 
17. század eleji Angliában felfedezni vélik.  I. Erzsébet királynő hatalmának
demonstrálása érdekében nemcsak maga költekezett, de a nemesektől is meg-
követelte, hogy költözzenek Londonba. A királyi udvarban aztán a nemesek
ruhájukkal, ételükkel-italukkal, tárgyaikkal megpróbálták felülmúlni verseny-
társaikat. A fogyasztásnak ez az időszaka csak bevezető volt a 18. századhoz
képest, mikor a költekezők köre kiszélesedett, a fogyasztás jóval magasabb
szintet ért el. Josiah Wedgewood, aki a fazekasságot iparosította, felismerte
azt a törvényszerűséget, hogy a divattendenciák a felsőbb körökből „leszivá-
rognak” a köznemességbe, majd a középosztályba
és a szegényebbek közé. Ez nemcsak a ruhákra volt 
igaz, ezért Wedgewood saját áruinak terjesztése ér-
dekében tudatosan kezdett marketingmódszereket 
alkalmazni, divatot teremteni. Friese szerint a 19. 
század nagy újdonságai az áruházak és a világkiál-
lítások voltak. Ma már elképzelnünk is nehéz – mondja –, hogy az áruházak 
megjelenése előtt az emberek akkor mentek vásárolni, ha valamire szükségük 
volt. Az üzletben az emberhez azonnal odalépett a boltos, és megkérdezte, 
hogy mit szeretne. (Milyen jó lehetett ez! Most, ha valamiért bemegyek egy 
bevásárlóközpontba, szerencsétlenül ténferegve keresek valakit, aki segíteni 
tudna. De történeti áttekintésünkben még az áruházak előtti korban járunk.) 
A boltos némi keresgélés után kitette az árut a pultra, ami általában nem 
elvihető áru volt, hanem mintadarab, hiszen a vevő mondta meg, hogy mi-
lyen méretű, milyen színű ruhára vagy cipőre van szüksége. Természetesen 
az árról és az átvétel időpontjáról is meg kellett egyezni.  Ebbe a békésen 
kereskedő korszakba törtek be az áruházak emeletes épületeikkel, feltűnő 
homlokzatukkal. A vásárló sok helyütt templomokra emlékeztető oszlopok 

 V  2016. Külön köszönet Vida Gábornak, aki a fenntarthatóság és a klímaváltozás kérdés-
körében jeles külföldi szerzők írásaira hívta fel a fi gyelmemet. 

 F  2000. 
 S  1998.
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között léphetett be a ragyogó belső térbe, ahol díszes lépcsősorokat, és persze 
a vitrinekben rengeteg árut talált. Egy ilyen áruházba sokan határozott cél 
nélkül mentek be, de minden – beleértve a részletfi zetési lehetőséget is – azt 
a célt szolgálta, hogy vásároljanak. A tömegtermelés és a vásárlóerő növelé-
sének összekapcsolása a 20. század elején az Egyesült Államokban történt 
meg, hogy aztán az ’50-es évek végére egész Nyugat-Európában kiteljesedjék. 
Henry Ford autógyáros ismerte fel azt a törvényszerűséget, hogy autóinak úgy 
tud legjobban vásárlókat biztosítani, ha munkásainak elég bért fi zet ahhoz, 
hogy néhány év után ők is megvehessék a futószalagról legördülő terméket. 
A futószalag lényeges tényező volt, ennek is köszönhető, hogy a magyarul Bá-
dog Böskének nevezett Ford T-modellből 
1925-ben már évente több mint kétmillió 
darabot gyártottak. 

A század legelején az autó még Ame-
rikában is a gazdagok kiváltsága volt, a 
Ford által elindított tömegtermelésnek 
köszönhetően a T-modell megvásárlását 
már nagyon sokan megengedhették ma-
guknak. Ford egyre olcsóbban adta autóit, 
1908-ban Bádog Böske még 950 dollárba 
került, 1914-ben, a futószalagos termelés 
beindulása után már csak 360 dollárba. 
Ezt a termelési rendszert később fordiz-
musnak nevezték el.  Leglényegesebb ele-
mei: tömegtermelés, a munkások tisztességes megfi zetése, alacsony eladási ár. 
A 20. században – különösen a század közepétől – egyre több ipari társadalom-
ban élő munkásnak van pénze új és még újabb termékekre, hiszen fi zetésének 
csak kisebbik részét költi élelmiszerre. 

2.2. Shoppingolás napjainkban

A shoppingolásból magyar szó lett. A krumpli, túró és tejföl beszerzését nem 
szoktuk shoppingolásnak nevezni, ha ezt a szót használjuk, akkor megkérdője-
lezzük, hogy szükséges árukért megyünk-e a kereskedelmi egységbe. Jellemzően 
nem a sarki kisboltba, hanem a bevásárlóközpontba. Susanne Friese  emlé-
keztet rá, hogy napjaink bevásárlóközpontjai kicsit mások, mint a 19. századi 
nagyáruházak. Hatalmas tömegben, nagy térben most is láthatunk árukat, 
de inkább a városok határában lévő hipermarketekben. A mai bevásárlóköz-
pontokban már nincs szükség a rengeteg áru szemkápráztató látványára, azt 

 G  1971.
 F  2000, 22. o.

A 10 milliomodik Ford T-modell 1924-
ben legördül a gyártósorról
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már egy évszázad alatt megtanultuk, hogy áru van bőven. A reklámok a tévén, 
szórólapokon, óriásplakátokon, és egyre inkább interneten keresztül szinte 
mindenkit elérnek, sokakban kialakítanak egy álomvilághoz való kötődést, sőt 
márkafüggést. A belvárosi bevásárlóközpontok dizájnja, intimebb belső terei 
ehhez a világhoz igazodnak.

Mióta 1972-ben Edward Tauber megírta Why Do People Shop? című ta-
nulmányát,  sokan vizsgálták a vásárlók érzelmeit, indítékait. Az amerikai 
szerző már több mint negyven éve megállapította, hogy a vásárlás az eredeti 
funkcióján kívül a napi megszokásból való kikapcsolódás, ismerkedés, sőt 
családi szórakozás tere is lehet. Persze a nézelődés meg a bevásárlóközpont-
ban sétálás környezeti szempontból kisebb probléma – bár a fűtéshez-hű-
téshez, mozgólépcsők üzemeltetéséhez, világításhoz, a bevásárlóközpont 
felépítéséhez is sok kőolajat, földgázt, fémet és egyebet kellett kibányászni. 
Bolygónk állapota szempontjából az a tragikus, ha 
a shoppingolók fölösleges árukat vásárolnak, ami 
rendkívül gyakran megtörténik. Mindenesetre ma 
már Magyarországon is igaz, hogy a vásárlás sokak 
számára nem olyan tevékenység, aminek célja van, 
hanem maga a cél. Külföldi tanulmányok szerint a 
nem tervezett, impulzív vagy a Tudatos Vásárlók nevű magyar civil szervezet 
szóhasználatával impulzusvásárlások száma az elmúlt évtizedekben növeke-
dett, az USA-ban helyenként az 50 százalékot is meghaladta. Természetesen 
megvizsgálták azt is, hogy az „elcsábított” vásárlók a vásárlás után milyen 
százalékban éreznek örömöt és bűntudatot, de ez témánk szempontjából 
kevésbé fontos. Azt is csak megemlítem, hogy több kutató vizsgálati ered-
ménye egybevág sokunk tapasztalatával: a nők jobban szeretnek vásárolni, 
és hajlamosabbak a meg nem tervezett vásárlásokra. Ám hiba lenne ebből azt 
a következtetést levonni, hogy a nők vásárlásaikkal jobban hozzájárulnak a 
Föld pusztításához, mint a férfi ak. Impulzív vásárlóként elég sok szoknyát, 
sálat, gyerekruhát, szemfestéket és fülbevalót kell ahhoz a kosárba pakolni, 
hogy ez nagyobb kárt okozzon, mint egy előre jól megtervezett – és persze 
reklámok által befolyásolt – autóvásárlás. 

2.3. Vásárolni jó?

A túlzott fogyasztás és a környezeti problémák közötti összefüggést nem min-
denki látja. Egyáltalán mi az, hogy túlfogyasztás? „Miért ne venném meg csa-
ládomnak a most kedvezményesen kapható házimozi rendszert? Hiszen mi jó 
célra használjuk” – kérdezhetjük magunktól. Konkrét fogyasztási cikkekről 
nem is könnyű eldönteni, hogy arra nekünk vagy másnak valóban szükségünk 

 T  1972.
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van-e. Ám azt fontos tudnunk, hogy vásárlásainknak milyen környezeti (és 
társadalmi) hatásai vannak. 

Az emberiség jövőjével kapcsolatban a megnyugtató szavak mindig nép-
szerűbbek, mint a baljós fi gyelmeztetések. Úgy viselkedünk, mint az egyszeri 

ember, aki kiesett a 100 emeletes felhőkarcolóból. 
Miközben zuhant, nyugtatta magát: eddig minden 
rendben…, még mindig minden rendben. 

Amikor 1972-ben a Római Klub publikálta 
A növekedés határai című jelentését, a világ nem 
volt felkészülve annak befogadására. A Denis Me-

adows által vezetett kutatócsoport azt modellezte, hogy a gyorsan növek-
vő emberi népesség és a véges földi erőforrások kölcsönhatásából milyen 
jövő következik. Az eredmény: „Ha a lakosság számának, az iparosítás, a 
környezetszennyezés, az élelmiszer-termelés méreteinek, az erőforrások 
kimerítésének jelenlegi növekedési tendenciái változatlanok maradnak, 
akkor a növekedés határait bolygónkon már valamikor a következő száz 
év folyamán elérjük. Ennek legvalószínűbb következménye az lesz, hogy 
mind a népesség száma, mind az ipar kapacitása viszonylag hirtelen és 
irányíthatatlanul visszaesik.”  Ma ezek a mondatok már nem számítanak 
különösebben pesszimistának, de megértjük, hogy 1972-ben aggasztóak 
lehettek. A visszafogott fogalmazás ellenére világos volt, hogy az ameri-
kai Massachusetts Institute of Technology (MIT) számítógépén lefuttatott 
program alapján előre jelzett „hirtelen és irányíthatatlan visszaesés” globális 
katasztrófát jelent, sok százmillió ember halálával. Bár a Római Klub nevű 
agytröszt nemcsak fi gyelmeztetett, hanem megoldási javaslatokat is adott, 
sokan élesen támadták. Ezt Meadows utólag azzal magyarázta, hogy 1972-ben 
az emberek többsége elképzelni sem tudta, hogy az emberi tevékenységnek 
akkora léptékű hatása legyen, amely bolygónk természetes folyamatait képes 
megváltoztatni. Ma ez már másképp van. Ózonlyuk, a biológiai sokféleség 
csökkenése, globális felmelegedés – ezeket a fogalmakat a középiskolások 
többsége kapásból fel tudja sorolni, még ha tartalmukat mi, érettségizettek 
sem mindig tudjuk pontosan defi niálni. Az egész földre kiterjedő környezeti 
problémák közül a legtöbbet a globális felmelegedésről vagy pontosabb nevén 
a globális éghajlatváltozásról hallunk. Azért tárgyaljuk most részletesen ezt 
a problémát, mert alkalmas arra, hogy bemutassuk: fogyasztási szokásaink 
és mindennapi életünk erőteljesen befolyásolják a mai és eljövendő nemze-
dékek életfeltételeit. 

 M  2005.
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TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Hogy alakította át az amerikai életet a Ford és a többi személyautó

tömeges megjelenése?

– Miért élvezik sokan, ha egy bevásárlóközpontban céltalanul nézelőd-

hetnek?

– Mit jelent az impulzusvásárlás, és milyen veszélyei vannak?

3. A globális éghajlatváltozás okai

és következményei

3.1. Miattunk változik a klíma?

Igen, a földfelszíni átlaghőmérséklet növekszik, és ezt jelentős részben az emberi 
tevékenység okozza. Ezt ma már nagyon nagy biztonsággal mondhatjuk. Az 
ENSZ 1988-ban létrehozta a több mint ezer kutatóból álló Kormányközi Tes-
tületet (angol rövidítése IPCC). Aki ismeri a természettudományos publikációk 
és különösen a tudományos testületek állásfoglalá-
sának világát, az tudja, hogy a bulvársajtóval szem-
ben nem a szenzációk hajhászása jellemzi. Tehát 
amikor az IPCC ötödik jelentésében úgy fogalmaz, 
hogy Földünk felszíne a műszeres jelentések kezdete 
óta jelentősen melegszik, és rendkívül valószínű 
(highly probable), hogy ennek hátterében az üveg-
házhatású gázok emberi tevékenység miatt növekvő koncentrációja áll, akkor 
ezt a hétköznapi nyelvre úgy fordíthatjuk, hogy: teljesen biztos. Az üvegház-
hatású gázok nem az ördögtől – és nem is csak az embertől – valók. Al Gore 
Kellemetlen igazság  című könyvében gyönyörű ábrák és képek segítségével 
magyarázza a globális éghajlatváltozás lényegét. Ő használja a „tündérbolygó” 
kifejezést, arra utalva, hogy a Vénuszon az üvegházhatású gázok koncentrá-
ciója nagyon nagy, ezért a hőmérséklet az emberi élethez túl forró, a Marson 
viszont alig vannak üvegházhatású gázok, ezért ott dermesztő hideg van. Ez a 
mi Földünk viszont egy „tündérbolygó”, ahol a hőmérséklet éppen abba a szűk 
tartományba esik, ahol kialakulhatott az élővilág változatossága, és benne az 
ember. Ezt veszélyeztetjük az elmúlt jó kétszáz évben azzal, hogy a légkörbe 
óriási mennyiségű szén-dioxidot, metánt, dinitrogén-oxidot, klórozott-fl uo-
rozott szénhidrogéneket, vízgőzt és egyéb üvegházhatású gázt eregetünk. Az 
éghajlatváltozás szempontjából a leglényegesebb kérdés a szén-dioxid koncent-
rációja, úgy becsülik, hogy 80%-ban ez a gáz okozta és okozza a változásokat, 
mégpedig annak következtében, hogy szenet, kőolajat és földgázt égetünk. 

 G  2006.

Földünk felszíne melegszik, 
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A szén-dioxid koncentrációja az iparosodás kora előtt 0,028% volt, ami a tudo-
mányban megszokott módon, milliomodrészben kifejezve 280 ppm. 2015. május 
6-án az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Országos Óceáni és 
Légköri Igazgatósága (NOAA) azt jelentette, hogy 2015 márciusában a globális
légköri szén-dioxid-koncentráció átlépte a 400 ppm-es határt. Ha most nézek
rá a honlapjukra, azt látom, hogy 2016 májusában az érték már 404,21 ppm volt, 
és nagyon félek, hogy az olvasó ugyanezen a helyen néhány hónap múlva még
magasabb értéket fog találni.

A közelmúltban még egy rekord veszélybe került vagy talán már meg is dőlt. 
Az Egyesült Királyság Meteorológiai Hivatala azt az adatot közölte, hogy a 
2015. január és szeptember közötti földfelszíni átlaghőmérsékletek 1,02 fokkal 
magasabbak voltak, mint az 1850 és 1900 közötti átlagértékek. Az ipari forra-
dalom kezdetét jelző 1750-es évből senkinek sincsenek pontos adatai, ezért 
lehetnek kis különbségek annak megítélésében, hogy 1750-hez viszonyítva 
mikor léptük át az 1 Celsius fokos határt, de az biztos, hogy már jóval megha-
ladtuk az 1 fokot. A trend teljesen egyértelmű. A műszeresen mért 150 év alatt 
a legmelegebb 16 évből 15 a 2000 és 2015 közötti időszakban volt. Az eddig 
mért legmelegebb év 2015 volt. De valószínűleg csak addig, míg 2016 nem ér 
véget. Mi itt, Magyarországon 2016 nyarát kegyelmi időnek éljük meg. Meleg 
van, néha 30 fok is, de kánikula alig. Viszonylag gyakran esik az eső, jól érzi 
magát a kertünkben a padlizsán. Ám a globális változásokat nem aszerint kell 
megítélnünk, hogy nekünk most éppen mennyire van melegünk. A legfrissebb 
hírekhez nem kell tudományos közleményeket olvasnunk, elég a magyar lapokat 
kezünkbe vennünk. A HVG 2016. augusztus 11-ei számában arról olvashatunk,  
hogy a Közel-Kelet és Észak-Afrika a klímaváltozás egyik legnagyobb veszte-
se. Az 50 fok feletti hőhullámok tényleg elviselhetetlenek, a csapadék egyre 
kevesebb, gyakoribbakká válnak a homokviharok. Az ENSZ környezetvédelmi 
programja szerint évente 230 ezer ember hal meg a kíméletlen éghajlat miatt, 
többen, mint a háborúkban. Nem csoda, hogy egyre nő a menekültek száma. 
Persze mondhatnánk, hogy a Közel-Kelet is csak egy térsége a bolygónknak, 
náluk most éppen elviselhetetlen a nyár, nálunk meg kellemes. Ám sajnos a 
trendek egyértelműek. 2016. július 31-én egy magyar honlapon is megjelent a 
hír: a NASA friss adatsora szerint a mérések kezdete óta most először fordult 
elő, hogy a földfelszíni átlaghőmérsékletek tekintetében (2015. novembere óta) 
hét egymást követő hónap is rekordmeleget hozott. Az előzetes adatok alapján 
már valószínűsíthető, hogy minden idők legmelegebb májusát minden idők 
legmelegebb júniusa követte. 

 K  2016.
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3.2. Direkt jó, ha kicsit melegebb lesz? 

Még mindig vannak olyanok, akik a globális éghajlatváltozásra csak legyintenek, 
de egyre nehezebb dolguk van. Ha a tények hatására kénytelen-kelletlen beisme-
rik, hogy a klíma valóban melegszik, akkor hozzáteszik, hogy nincs ezzel semmi 
baj. Áltudományos klímaszkeptikus nézetek szerint a szén-dioxid koncentráció 
növekedésének hatására fokozódik a fotoszintézis intenzitása, tehát jobban fog-
nak nőni termesztett növényeink. Mit számít itt 1-2 fok? Sajnos a klimatológusok 
arra hívják fel a fi gyelmet, hogy rengeteget. Megfúrták és elemezték a grönlandi 
és antarktiszi kilométeres vastagságú jégtakarót, ebből tudjuk, hogy a jégkor-
szakok alatt Földünk középhőmérséklete csupán 4-5 fokkal volt alacsonyabb. 
Ez pedig azt jelentette, hogy fél Európát vastag jégtakaró borította, Magyaror-
szág területén pedig fátlan tundravegetáció tengődött. Lehet arra hivatkozni, 
hogy a klíma mindig változott, de tudni kell, hogy az ember felemelkedését és 
megmaradását éppen az elmúlt 10 ezer évben tapasztalható viszonylag stabil 
klíma tette lehetővé. A civilizációra alkalmas életfeltételeket veszélyezteti az a 
szén-dioxidmennyiség, amit az elmúlt kétszáz évben a légkörbe pumpáltunk. 
Most 1 fokos emelkedésnél tartunk, de a növekedés egyáltalán nem lineáris. Ha 
néhány éven belül nem történik határozott beavatkozás, akkor „pillanatok alatt” 
– mondjuk egy évszázadon belül – 4-5 fokos átlaghőmérséklet-emelkedés várha-
tó, siralmas következményekkel. Ez „csak” még egyszer akkora átlaghőmérséklet 
emelkedés, mint amennyit a jégkorszakok óta melegedett a klíma, de az emberi 
civilizáció ennyit már aligha viselne el, és a folyamat tovább folytatódna. Jól 
hangzik, hogy semmi baj, legfeljebb eltolódnak az éghajlati övek, nálunk beérik 
a banán, a gabonatermesztés pedig északra tolódik. Ám Vida Gábor arra hívja 
fel a fi gyelmet,  hogy a gabonarégió északra tolódásának vannak akadályai. 
Európa belsejében, így Ukrajnában is, kiváló minőségű csernozjom talajokat 
találunk. Északon viszont a gabonatermesztésre alig használható silány podzol 
talajok a jellemzők, azokon aligha fognak búzát termeszteni. Ez csak egy példa 
arra, hogy a mezőgazdaságban is nagy bajok lesznek 
– ha tétlenül nézzük a változásokat. 

Ma már nemcsak a tudósok, de az újságírók is 
globális felmelegedés helyett inkább globális ég-
hajlatváltozásról beszélnek, hiszen a melegedő 
klímából következik a csapadék mennyiségének és 
eloszlásának változása, és az is, hogy a rendkívüli 
természeti jelenségek gyakorisága megnő. Al Gore idézett könyvében sorba 
veszi a „csapásokat”. A hőhullámokat és aszályokat, a hurrikánok pusztítását, a 
környezeti menekültek szenvedéseit. Célja azonban nem az, hogy katasztrófával 
fenyegesse az olvasókat, hanem hogy tudatosítsa bennük: „A globális felme-

  V  2016.
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legedés nem csak a tudományról szól, és nem csak politikai téma. Valójában 
erkölcsi kérdés.”

3.3. Az atyák bűne

Abban, hogy a globális felmelegedés miért erkölcsi kérdés, néhány termé-
szettudományos ténynek fontos szerepe van. Az első, hogy a kéményekből, 
kipufogókból, földekről a levegőbe kerülő szén-dioxid eloszlik a légkör alsó 
rétegében, a troposzférában. Ez azt jelenti, hogy ha Amerikában felelőtlenek, 
és nem csökkentik a szén-dioxid kibocsátást, akkor lehet, hogy emiatt a Fü-
löp-szigeteket tarolja le egy tájfun.

Ráadásul a szén-dioxid tartósan megmarad a légkörben. Nehéz meghatározni, 
hogy pontosan mennyi ideig, de kb. 20-150 évig, az egyszerűség kedvéért azt 
mondhatjuk, hogy 100 évig. Gondoljunk bele, hogy Nagy-Britanniában az elmúlt 
100 évben mennyi vasat és szenet bányásztak, hány mérföldet hajóztak és au-
tóztak, mennyi gépet és whiskyt gyártottak, és eközben mennyi szén-dioxidot 
engedtek a levegőbe. Teljesen érthető, ha a klímatárgyalásokon az ún. fejlődő 
országok képviselői között vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ők még 
csak most kezdik az iparukat fejleszteni, a briteknek (és más iparosodott or-
szágoknak) nincs erkölcsi alapjuk, hogy ez ellen szóljanak. 

3.4. A fosszilis üzemanyagok kora

A washingtoni Worldwatch Institute A világ helyzete 2013 című kötetében T. W. 
Murphy Jr. kaliforniai fi zikus arról ír,  hogy korunkat a történetírók minden 
bizonnyal „a fosszilis üzemanyagok kora” néven fogják emlegetni. Nagyjából 
kétszáz évről van szó, bár különböző szerzők a korszak kezdetét más-más év-
számhoz kötik. A modern gőzgép kifejlesztése – 1769 – szükséges feltétele volt 
a nagyüzemi szénbányászat megkezdésének, de igazán jelentőssé csak 1890-től 
vált, ezért van, aki a későbbi dátumot jelöli meg a fosszilis üzemanyagok korának 
kezdeteként. Azt, hogy meddig tart, nem tudjuk, de biztos, hogy nagyon közel 
vagyunk a végéhez. A korszak lényegét megfogalmazhatjuk romantikusan: Az 
ipari forradalom első szakaszában feltalálták a szénfűtésű gőzgépet, amelynek 
segítségével előbb Nagy-Britanniában, majd Európa és Észak-Amerika több 
régiójában csodálatos fejlődés indult meg. Az árutermelés megsokszorozódott, 
a mezőgazdaság termelékenysége megnőtt, elképesztő technológiai fejlődés 
indult meg. A fosszilis tüzelőanyagok korának későbbi szakaszában már a kő-
olaj és földgáz volt a fő hajtóerő, az ipari módszerekkel előállított élelmiszerek 
lehetővé tették, hogy a Föld népessége 7 milliárd főre növekedjék (sőt ha az 

 G  2006, 10. o.
 M  2013.
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előrejelzések beválnak, elérje a 9 milliárdot), eljött az űrkorszak, a robotok és 
számítógépek kora. 

Murphy gondolatait felhasználva próbálkozhatunk egy kevésbé diadalittas 
megfogalmazással is: A fosszilis tüzelőanyagok korában az évmilliók során növé-
nyi és állati maradványokból képződött ásványi kincseket az emberiség kétszáz 
év alatt elégette. A fosszilis energiahasználat hatására az emberi népesség és 
az ipari tevékenység robbanásszerűen megnőtt, de egyre inkább jelentkeztek 
a növekedés árnyoldalai is. A fosszilis energiaforrások végső kimerülését meg-
előzte a globális éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség pusztulása, a vizek és 
talajok elszennyeződése… 

3.5. Milyen jövő áll előttünk?

Az amerikai fi zikus tanulmánya bemutat egy egyszerű és megrázó ábrát. 

Ha az emberiség energiafelhasználását egy időskálán ábrázoljuk, a 19. század 
közepétől-végétől a 21. század közepéig-végéig terjedő időszak hegyes lándzsa-
ként jelenik meg. 2016-ban alighanem a lándzsa csúcsának közelében járunk. 
A San Diegó-i fi zikus megfogalmazása szerint hamarosan belépünk az ismeret-
lenbe: „…egy olyan erőforrás elveszítésének korába, amely a növekedés és fejlő-
dés vitathatatlan motorja volt.”  Murphy kétféle folytatást tart lehetségesnek. 

 M  2013, 191. o.
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Az örök optimista technokraták szerint a fosszilis tüzelőanyagok megadták 
a kezdeti energialöketet egy folyamatosan növekvő és fejlődő technológiai 
társadalom kialakításához, most ez következik. Sajnos számolni kell a másik 
változattal is, azzal, hogy a társadalom nem tudja megfelelő módon pótolni a 
fosszilis tüzelőanyagokat, ezért a népesség száma és életmódja visszaesik majd 
az iparosodás előtti szintre. Murphy megfogalmazásából úgy tűnik, hogy ez egy 
durva összeomlás után következhet be, de sokan reménykedünk abban, hogy ha 
az emberi értelem és önmérséklet nagyobb teret kap, akkor elviselhető mértékű 
válság vagy válságok sorozata után elérhetjük a népesség és a fogyasztás olyan 
szintjét, amely az ember számára hosszú távon is lakhatóvá teszi Földünket. 
Ennél optimistább változattal én nem szolgálhatok, mindjárt megpróbálom 
megmagyarázni, hogy miért. Mielőtt előre nézünk, fejezzük be a történelmi 
értékelést Wolfgang Sachs gondolatával. A Wuppertal Intézet főmunkatársának 
szavai A világ helyzete 2013 kötetben magyarul is megtalálhatók: „Utólag visz-
szanézve az euroatlanti fogyasztói fejlődési út speciális esetnek tűnik; sehol és 
semmikor nem lehet megismételni. A gyarmatokon a biológiai forrásokhoz, a 
földkéregben pedig a fosszilis nyersanyagokhoz való hozzájutás lényeges felté-
tele volt az euroatlanti civilizáció felemelkedésének. (…) Az éghajlati káosz és 
a növekedés korlátai arra utalnak, hogy az euroatlanti fejlődés elmúlt 200 éve 
zárójeles fejezet marad a világtörténelemben.”

3.6. A párizsi klímacsúcs

Annak alapján, amit a globális éghajlatváltozásról írtam, az olvasó talán érti, 
hogy 2015. decemberében milyen izgalommal lestem az ENSZ párizsi klímavé-
delmi csúcstalálkozójáról érkező híreket. Egyáltalán nem voltam egyedül. Ele-
inte talán csak a környezetvédelem ügyére 
fogékony emberek fi gyeltek fel arra, hogy 
a világ vezető államai feltűnően magas 
szinten képviselték magukat a komoly 
tárgyalásokat bevezető közös fényké-
pezkedéseken, aztán már arról érkeztek 
hírek, hogy a klímaszkeptikusok végre 
a partvonalon kívülre kerültek. Komoly 
emberek már nem próbálják tagadni az 
éghajlatváltozás tényét. 

December 10. után Magyarországon 
is olyan volt a hangulat, mintha egy vi-
lágbajnoki focidöntő végeredményét vár-
nánk. Végül értesültünk a megállapodás 

  A  2013, 143. o.

Robert Redford amerikai színész-ren-
dező és Mundiya Kepanga, a pápua 
új-guineai Huli törzs vezetője az ENSZ 
párizsi klímavédelmi csúcstalálkozóján
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tényéről, és kicsit később a tartalmáról is. Az eredmény legrövidebben talán 
így foglalható össze: a globális melegedésnek az iparosodás előttihez képest +2 
°C alatt kell maradnia, és erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy ne haladja meg 
a +1,5 °C-ot. A derülátók azt hangsúlyozták, hogy valamennyi résztvevő ország 
aláírta az óriási jelentőségű megállapodást, a borúlátók azt, hogy a megállapodás 
semmi konkrétumot nem tartalmaz. A Guardian című brit lapban rendszeresen 
publikáló George Monbiot tudományos újságíró és aktivista két rövid mondat-
ban jól kifejezte a lényeget. „Ahhoz képest, ami Párizsban történhetett volna, 
ez egy csoda. Ahhoz képest, amire szükség lenne, katasztrófa.”

De hát mire lenne szükség? 
A Nature című tekintélyes brit tudományos folyóirat 2015. január 8-ai szá-

mában megjelent Cristophe McGlade és Paul Ekins  cikke arról, hogy mennyi 
fosszilis tüzelőanyagot kell a földben hagynunk, ha a globális felmelegedést 
2 °C alatt akarjuk tartani. A számítás nem tűnik nagyon bonyolultnak, csak 
merészen következetesnek. Ahhoz, hogy a 21. század végére legalább 50 szá-
zalék esélyünk legyen arra, hogy a melegedés 2 °C 
alatt maradjon, 2050-ig az emberiség összesített 
szén-dioxid kibocsátásának nem szabad megha-
ladnia az 1100 gigatonnát. Ám ha a föld alatt rejtőző 
fosszilis készleteket felhasználnánk, azok becsült 
szén-dioxid kibocsátása ennek háromszorosa lenne. 
Kiszámolták, hogy ha komolyan gondoljuk célunk 
megvalósítását, akkor 2050-ig a földi kőolajkészletek harmadának, a földgáz-
készletek felének és a szénkészletek több mint 80 százalékának a földben kell 
maradnia. Csak azóta, hogy a cikket lektorálták, közlésre alkalmasnak nyilvá-
nították és megjelentették, eltelt két és fél év. A kitermelés pedig folyamatosan 
zajlik, a földalatti készletekből légköri szén-dioxid lesz. 

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Miért nevezhetjük napjainkat a fosszilis üzemanyagok korának?

– Az átlaghőmérséklet emelkedésén kívül milyen kárai vannak a globális 

éghajlatváltozásnak?

– Igazságosnak tartja-e, hogy az iparosodott országoknak nagyobb

arányban kell csökkenteniük szén-dioxid kibocsátásukat, mint a fejlő-

dő országoknak?

 M  2015.
 M G –E  2015.
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4. Mennyit érnek az új technológiák? 

4.1. A megújuló energiák felfutása

Ha csak a politikusokra hallgatunk – sok más mellett –, az energiatermelés kér-
déseiben is nehezen tudunk eligazodni. Az egyik rádióállomáson meginterjúvolt 
politikusok szerint az atomenergia olcsó és biztonságos, a másikon azt halljuk, 
hogy drága és kockázatos. Keressük a megbízható forrásokat, még ha ez nem 
is könnyű feladat! A globális felmelegedés szempontjából talán a legfontosabb 
kérdés, hogy mi lesz a fosszilis energiahordozók jövője. Van lehetőség arra, hogy 
más energiaforrásokkal helyettesítsük őket? A különféle internetes oldalakon 
egyre-másra jelennek meg a lelkesítő hírek a megújuló energiák terjedéséről. 
Hogy ezt érzékeltessem, néhány mondatot kiragadok 2016-ban megjelent hírek-
ből. Ha a címeket beütik a keresőbe, megtalálják hosszabb kifejtésüket is. Tehát: 

34%-kal nőtt a világ napelemes piaca 2015-ben / Hatalmas szárnyalás előtt 
a napenergia. Mintegy hatszorosára nőhet a napelemekből előállított energia 
mennyisége 2030-ig, ahogy a termelési költségek jelentős csökkenésével verse-

nyelőnyt szereznek a gáz- és széntüzelésű erőmű-
vekkel szemben – mondja a Nemzetközi Megújuló 
Energia Ügynökség. / Kína leverte az EU-t szélfron-
ton. A tervek szerint 2016-ban 22%-kal növelnék a 
beépített szélenergia-termelő kapacitások szintjét. 
/ A világ is sokat nyerhet India közlekedési reform-

ján. Az indiai döntéshozók célja az, hogy 2020-ra 6 millióról 7 millióra tornázzák 
fel a hibrid és elektromos meghajtású autók számát, 2030-ra pedig az utakon 
lévő gépek 100 százaléka tisztán elektromos meghajtású legyen.

Jó ilyen híreket olvasni. Az ember úgy érezheti, hogy a világ a párizsi klí-
macsúcs után kezd jó útra térni. Az eredmények pedig máris megmutatkoznak. 
Az Enerdata nevű független kutató és tanácsadó cég 2016-ban is elkészítette 
Globális energiatrendek című  jelentését. E szerint 2015-ben globális szinten 
megállt az energiatermelés és a szén-dioxid kibocsátás növekedése. Kicsit pon-
tosabban: A G20 országok adatai alapján 2015-ben a gazdasági növekedés 2,8 
százalékos volt, miközben az energiafelhasználás csak 0,5 százalékkal nőtt, 
a szén-dioxid kibocsátás pedig 0,2 százalékkal csökkent. A G20 országokba a 
világ 19 legnagyobb gazdasága és az Európai Unió tartozik, ezek a világ ener-
giafelhasználásából is több mint 80%-ban részesednek, tehát érthető, hogy az 
adatokat történelmi jelentőségűeknek nevezik. Ám attól még nagyon messze 
vagyunk, hogy sikerüljön elérni a felmelegedés megállítását 1,5-2 °C-on – ahogy 
abban a világ Párizsban megállapodott. 

  2015 World Energy Trends 2016.
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A Greenpeace még Párizs előtt, 2015 szeptemberében kiadott egy sajtóközle-
ményt, amelynek már a címe is szívmelengető: 100% megújuló energia minden-
kinek – kiszámoltuk, megvalósítható.  A Német Űrkutatási Központtal együtt-
működésben készített Energia[Forradalom] című tanulmányuk azt állítja, hogy 
ha a megújuló energiák robbanásszerű terjedését támogatjuk, akkor 2050-re a 
szén-dioxid kibocsátások teljesen megszüntethetőek. Forgatókönyvük szerint: 
„2035-re meg tudunk válni a legkárosabb energiaforrástól, a lignittől, 2045-re a 
széntől, azt követően az olajtól, és végül 2050-re már a gázra sem lesz szükség.” 
A Greenpeace tanulmánya a gazdasági és társadalmi változásokkal is foglalko-
zik, például kiszámolták, hogy ha tervük megvalósul, akkor a napenergia-ipar 
2050-ben annyi munkaerőt tud majd foglalkoztatni, mint most a szénipar. Ta-
nulmányuk annyira optimista, hogy terveik megvalósításához az energiaigény 
csökkentésére sincs szükségük. Azt írják, hogy a globális energiaigény továbbra 
is növekedni fog, hiszen a gazdaság és az életszínvonal is nő. A GDP-növekedést 
és a népességnövekedést fi gyelembe véve az energiaigény 2020-ban tetőzik, egy 
évtizedig a plafonon marad, aztán 2050-re a jelenlegi szint 85%-ára csökken. 
Úgy tűnik, hogy a Greenpeace tisztán technológiafejlesztéssel akarja leküzdeni 
az éghajlatváltozás rémét. 

4.2. Megújulók korlátok nélkül?

Nagyszerű, ha igaza van a Greenpeace-nek, amikor azt állítja, hogy száz száza-
lékban átállhatunk megújuló energiaforrásokra. Ha jót akarunk az emberiség-
nek, minden erőnkkel támogatnunk kell ezt a folyamatot. Talán a mi házunkra 
felszerelt napelemeknek is szerepük lehet abban, hogy ez a viszonylag új tech-
nológia egyre versenyképesebbé váljon. Ha a törvényhozást tudjuk befolyásolni, 
hogy a megújuló energiákat támogassa, akkor azt is meg kell tennünk. Ám nem 
szabad elhallgatnunk a felvetődő kételyeket. 

A világ helyzete 2013 című kötet már említett 15. fejezetében  Murphy össze-
állított egy terjedelmes táblázatot. Az alternatív energiaforrások tulajdonságait 
hasonlítja a fosszilis tüzelőanyagok jellemzőihez. Nemcsak a napenergia kü-
lönféle hasznosításaival és a szélenergiával foglalkozik, de a vízerőművekkel, 
bioüzemanyagokkal, árapály-erőművekkel, atomerőművekkel, geotermikus 
fűtéssel és még néhány energiaforrással. Érdemes tanulmányozni. Szembe-
tűnő, hogy a fosszilis tüzelőanyagok mennyire könnyen hasznosíthatók a 
megújulókhoz viszonyítva. Időjárástól függetlenül állandóan alkalmasak fű-
tésre, áramtermelésre, a kőolajszállításra is. A megújulók közül a napenergia 
kapta a legmagasabb pontszámot, és az összehasonlításban a vízerőművek és 
a geotermikus áramtermelés is jobb eredményt értek el, mint a szélenergia. 

 G  2015. 
 M  2013, 196. o.
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A sor legvégén pedig a bioüzemanyag áll, amellyel kapcsolatban egyre nyil-
vánvalóbbá válik, hogy ha annyi repcét, napraforgót, szóját vagy kukoricát 
akarnánk termeszteni, amennyi az ásványi olajok kiváltására alkalmas, akkor 
az élelmiszer-termelés elől óriási termőterületeket foglalnánk el. A hagyomá-
nyos atomerőművekről csak annyit, hogy megújuló energiaforrásnak aligha 
tekinthetők, az atomanyagok fűtőanyagául szolgáló urán a jelenlegi fogyasz-
tás mellett legfeljebb 40-80 évre elegendő. Ám a biztonsági kockázatok és a 
hulladék elhelyezésének nehézségei miatt az atomenergia hanyatlása máris 
megkezdődött. Természetesen ez az összehasonlítás önmagában nem dönt el 
minden kérdést, arra azonban alkalmas, hogy bemutassa, mennyi mindent 
fi gyelembe kell venni, ha globális szinten akarjuk biztosítani az emberiség 
energiaszükségletét.

4.3. Messze vagyunk a száz százaléktól

Tény, hogy a megújuló energiák előállítási költsége rendkívül gyorsan csökken. 
Előrelátó üzletemberek máris inkább nap- és szélenergia-fejlesztésekbe fektetik 
pénzüket, mint kőolaj-kitermelésbe. Ám ebből még nem következik, hogy a 
Greenpeace 100% megújuló energia mindenkinek projektje diadalmenet lesz. Azt 
a kiindulásukat hibásnak tartom, hogy 2050-ben a jelenleginél jóval magasabb 
energiaigénnyel számolnak. Nagyon is kétséges, hogy ennyi energiát megújuló 
energiákból elő lehet-e állítani. Nem a forrásokkal van a baj. A napból a föld-
felszínt elérő energia önmagában ennek sokszorosához elegendő lenne. De ne 
felejtsük el, hogy ma hol tartunk. Az emberiség energiafelhasználásának jóval 
kevesebb mint 10%-át biztosítják a megújulók, és arra is gondolni kell, hogy 
az energiát hol és milyen formában kívánjuk felhasználni. Láthattunk már a 
híradásokban egy napenergiával üzemeltetett kísérleti repülőgépet, de nagyon 
messze vagyunk attól, hogy a világ összes légitársasága napelemes repülőgé-
peket használjon. Az igazán nagy gondot az jelenti, hogy mennyi anyagra és 
energiára lenne szükség ahhoz, hogy átálljunk a megújulókra. Ha a Föld összes 

fűtési és szállítási energiaigényét is megújulókból 
akarjuk kielégíteni, akkor a szükséges napelemek, 
szélturbinák stb. megépítéséhez és telepítéséhez 
elképesztő mennyiségű betonra, acélra, rézre, rit-
kaföldfémre, üvegre és persze az átmenet végéig az 
energiaigény biztosításához kőolajra, földgázra és 
szénre lesz szükségünk. Ezért van az, hogy a mai 

energiapazarló világ elszánt hívei úgy fogalmaznak, hogy megújuló energiákkal 
hajtott civilizáció nem létezik. Én inkább úgy fogalmaznék: megújuló energiák-
kal hajtott fogyasztói társadalom nem létezik. Ez persze nem a fosszilis energiák 
melletti érv. A fosszilis energiahordozók minél nagyobb részét a földben kell 
hagyni, amit pedig elfogyasztunk, azt egyre inkább arra kell használnunk, 
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hogy szerte a bolygón minél előbb kialakítsuk a megújuló forrásokon alapuló 
energiarendszert. Ami pedig ennél is fontosabb, meg kell tanulnunk okosabban 
és szerényebben élni. 

4.4. A növekedést kell leállítani

Megint visszajutottunk a növekedés határaihoz. Kenneth Boulding brit közgaz-
dász, költő és kvéker békeaktivista mondása magyar környezetvédő körökben 
is rendkívül népszerű: „Aki azt hiszi, hogy egy véges világban az exponenciális 
növekedés örökké folytatódhat, az vagy őrült, vagy közgazdász.” Ám ma még 
a közgazdászok elég befolyásos emberek, ezért az éghajlatváltozás elleni küz-
delmet is sokan úgy akarják megoldani, hogy a gazdasági növekedés szükséges-
ségét megkérdőjelezhetetlennek tartják. Ebben a szellemben dolgoznak olyan 
eljárásokon, melyek segítségével a kibocsátott szén-dioxidot meg lehet kötni, és 
mélyen a föld felszíne alatt, kőszénrétegekben, kimerült olaj- és gáztározókban 
lehet elraktározni. Ha ez jól működne, vidáman folytatódhatna a féktelen ipari 
termelés. Egyelőre szerencsére nem működik.

Az éghajlatváltozás ma az egyik legnagyobb globális probléma, de nem az 
egyetlen. Lássunk egy példát! Két kanadai biológus kiszámította, hogy a Föld 
természetvédelem alatt álló területe 1965 óta 600%-kal nőtt, ám ugyanebben 
az időszakban a biológiai sokféleség 40%-kal csökkent.  A WWF Élő bolygó 
jelentésének 2014-es kiadása szerint  a változatosság csökkenése már az 50%-ot 
is meghaladta. Örülhetünk tehát a jó állapotú kirándulóhelyeknek és bemuta-
tóközpontoknak, de önmagában ez kevés. Magyarországon is dicséretes, hogy 
az ország területének több mint ötöde védett, de az 
örömbe üröm is vegyül. Egyrészt az elvi védettség 
nem minden területnek biztosít tényleges védel-
met, másrészt az ország védett területeken kívüli 
80%-ára a természetvédelemnek alig van hatása. 
Érdekes ellentmondás, hogy míg a nemzeti parkok 
igazgatóságainak vagy elődeiknek 20 évvel ezelőtt legfeljebb egy-két autójuk 
volt, ma munkájához szinte minden természetvédelmi őr saját szolgálati autót 
és komoly technikai felszereléseket kap. Szükség van rá, állítják, hiszen hogy 
tudnák felderíteni az éjjel illegálisan horgászó természetkárosítókat, ha nem 
lenne terepjárójuk és infravörös fényforrással működő éjjellátó berendezésük? 
Igazuk van, mégis meg kell állapítanunk, hogy a természetvédelem intézmény-
rendszere is része annak a fogyasztói társadalomnak, amely végső soron a 
természeti területek feldarabolásához és elszegényedéséhez vezet. 

A szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében nem elég a megújuló ener-

 M –S  2011.
 WWF 2014.
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giákra történő átállás. Még nehezebb utat kell választanunk, olyat, amely a 
többi globális probléma megoldását is segíti. Le kell állítanunk a gazdasági 
növekedést, és meg kell tanulnunk beilleszkedni a természet rendjébe. Egye-
lőre nehéz elképzelni, hogy miként fog ez megvalósulni, de csak így lehet az 
üvegházhatású gázok koncentrációjának növekedését megállítani, és egyúttal 
a biológiai sokféleség csökkenése, az ökoszisztéma-szolgáltatások gyengülése, 
a termőtalajok kimerülése, a tengerek és édesvizek elszennyeződése és persze 
az ezekkel szorosan összefüggő társadalmi-gazdasági-politikai válságok ellen 
is felvenni a küzdelmet. 

4.5. A népesség változása

A Föld környezeti terhelését egy szorzattal szokták jellemezni, melynek három 
tényezője a népességszám, a fogyasztás szintje és a termelés hatékonysága. Ezért 
nem hagyhatjuk ki a népességszám kérdését. Egy kiváló honlapot minden tanár 
és középiskolás diák fi gyelmébe szeretnék ajánlani: worldometers.info/world- 
population. Pár másodpercig csak nézem, ahogy a világ népessége 7 milliárd 
443 millió 786 ezer 144-ről indul, és egyre csak növekszik. Aztán leolvasom, 
hogy ma mennyivel nőtt a népesség, és kezdem érzékelni a probléma súlyát. 
Kicsit lejjebb a 20 legnépesebb ország lakóinak száma pörög. Kína 1 milliárd 
411 milliónál tart, de India lakóinak száma is nemrég meghaladta az 1 milliárd 
300 milliót. Aztán megdöbbentő történelmi adatok következnek, például, hogy 
bolygónk népessége a 20. század folyamán 1,65 milliárdról 6 milliárdra nőtt. 
Lejjebb gördülök az előrejelzésekre. A népesség a 21. században is sokáig nőni 
fog, de már jóval lassabban, mint a 20. században, most úgy számolják, hogy 
2038-ban éri el a 9 milliárdot, és utána hamarosan tetőzik. 

A népességszabályozás számos etikai kérdést vet fel, előre is elnézést ké-
rek, hogy én elsősorban a környezeti szempontokat tartom szem előtt, mikor 
megfogalmazok néhány markáns állítást: 1. A Föld népességének növekedését 
minél előbb meg kell állítani. 2. A születendő gyerekek számának diktatórikus 
korlátozása nem helyeselhető. 3. Az ismeretek és a fogamzásgátlás eszközeinek 
terjesztésével a nők családtervezéshez való jogát kell biztosítani – a legszegé-
nyebb országokban is. 4. A Magyarországra és az európai országok jelentős 
részére jellemző lassú népességfogyás a korfa eltolódása miatt egyre nagyobb 
társadalmi gondokat fog okozni, mindent egybevéve mégis pozitív jelenség. 

4.6. A hatékonyság kérdése

Amory Lovins és felesége, L. Hunter Lovins, az amerikai Rocky Mountain In-
tézet munkatársai és Ernst von Weizsäcker, a németországi Wuperthal Intézet 
alapítója 1998-ban adták ki Factor4 című könyvüket; a címet „4-es szorzónak” 
fordíthatnánk. Gyakorlati példákat adtak arra, hogy meglévő technológiákkal 
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hogyan lehet ugyanazt a végterméket negyedannyi anyag és energia felhasz-
nálásával előállítani. A példák között a passzívház, hosszú életű bútorok és egy 
Alpokban eltöltött nyaralás is szerepel. A Wuperthal Intézet nevéhez fűződik 
az ökológiai hátizsák modell is, Schmidt-Bleek professzor dolgozta ki, aki ere-
detileg kémikus. Ahhoz, hogy egy terméket előállítsunk, a természetből nyert 
anyagokra és energiára van szükségünk. Egy bonyolult termék, mondjuk egy 
autó gyártásához számos országból bányásznak ki nyersanyagokat, hogy az-
tán nagy távolságokra szállítsák, feldolgozzák, végül beépítsék őket. Eközben 
minden lépésnél rengeteg hulladék keletkezik. Így lesznek egyre nehezebbek 
az ökológiai hátizsákok. Az elektronikai termékek is rendkívül sokat falnak fel 
a természetből. Egy okostelefon saját tömegénél 600-szor nehezebb ökológiai 
hátizsákot cipel magával. 1 kg nyers gyapot előállításához egyes országokban 
30-40 tonna vizet használnak fel. Ezért lehet egy 10 dkg-os póló ökológiai há-
tizsákja több mint 4500 kg. A cél természetesen az, hogy a termékek ökológiai
hátizsákja drasztikusan csökkenjen.

Schmidt-Bleek alapította a Faktor 10 Intézetet, amelynek nevéből már sejtjük, 
hogy a 10-szeres hatékonyságjavítás szükségességét hirdeti, és lehetségességét 
vizsgálja.  A professzor az ökohatékonyság javítása érdekében nem csupán új 
technológiákat és gyártási folyamatokat javasol, de 
szakpolitikai és adózási kérdéseket is felvet. Nyil-
vánvalónak tartja, hogy a munkaerő járulékairól 
a természeti erőforrásokra kellene átterhelni az 
adókat. Ha ezt sikerülne elérni, más lenne a világ. 
A környezettudatosan gondolkozó embereket ter-
mészetesen az foglalkoztatja, hogy mit kellene ah-
hoz tenni, hogy a nyilvánvalóan pusztuláshoz vezető folyamatokat leállítsuk. 
Ebből a szempontból kénytelenek vagyunk igazat adni Schmidt-Bleeknek, aki 
azt mondja, hogy a földi élet csak úgy válhat fenntarthatóvá, ha a kormányok 
lépnek. Ők azok, akik a gazdasági kereteket megváltoztathatják, és az árakba is 
beépülhetnek a környezeti terhek. A rendszerszemlélet hiányát a városi vízhasz-
nálat is világosan tükrözi. A 20. század második felében szerte a bolygón több 
százmillió épületben kellett volna kiépíteni az esővíz hasznosító vezetékeket – 
mondja a német kutató. Érthetetlen, hogy a vécék öblítésére óriási költségekkel 
megtisztított ivóvizet használunk, a lezúduló esővíz pedig többnyire csak bajt 
okoz, még a parkok öntözésére sem használjuk fel. Azt már én teszem hozzá, 
hogy ehhez kapcsolódik egy egészen abszurd jelenség. A kiváló minőségű 
vezetékes vizet sokan nem hajlandók meginni, helyette inkább autóval vagy 
gyalog petpalackba csomagolt ásványvizet cipelnek haza, amelynek fogyasztása 
a legtöbb helyen kicsit egészségtelenebb, mint a vezetékes vízé. A példa azt 
is mutatja, hogy nem minden az államon múlik. Vízvezetékrendszert aligha 
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tudunk építeni, de az ásványvizet otthagyhatjuk a hipermarketek polcain. 
A szokások megváltozása az egyénen és az őt körülvevő társadalmon is múlik. 
Nem láttam, de több híradásban beszámoltak róla, hogy Amerikában számos 
előkelő vendéglőben nem ásványvizet, hanem gyönyörű csiszolt kancsóba töl-
tött csapvizet szolgálnak fel. Észak-Európában is elhitték az emberek, hogy a 
csapvíz legalább olyan jó, mint az ásványvíz. Lehet, hogy ez Magyarországon 
is megtörténhet?

4.7. Kin múlik a változás? A nejlonzacskók esete

Néhány éve a hipermarketekben teljesen természetes volt, hogy a pénztáros a 3 
db Túró Rudit betette egy nejlonzacskóba, aztán a két joghurtnak újabb zacskót 
tépett le a tekercsről. Egy-egy bevásárlásnál a gyanútlan bevásárló akár har-
minc-negyven nejlonzacskót is begyűjthetett. Mikor hazaért, valamennyit bele-
dobta a szemetesbe. Pedig már régóta tudjuk, hogy a nejlonzacskók elárasztották 
a tengereket és a szárazföldeket, eljutottak a sarkvidékekre és a Himalájára is. 
A madarak fészket építenek belőlük, amitől a tojásaik befüllednek, a halak és a 
teknősök a kisebb zacskókat vagy felaprózódott darabjaikat megeszik, a fókák és 
a delfi nek a nagyobbakba belegabalyodnak. A nejlonzacskók útját halál kíséri. 
Ha a vegyes szemétbe dobjuk a zacskókat, 
akkor nem tudjuk megakadályozni, hogy 
a hulladéklerakókról a szél elfújja őket, 
ha a szelektíven gyűjtött műanyagok közé 
dobjuk, akkor talán van esély, hogy nem 
kerülnek a természetbe. De tényleg csak a 
szelektív gyűjtésig tud eljutni a fogyasztói 
világ embere?

A nejlonzacskók esetében jól látható az 
a más területekre is érvényes alapelv, hogy 
a legfontosabb a hulladék keletkezésének 
megelőzése. Ha van rá mód, akkor nem 
kell a fogyatkozó kőolajból drága gyártási technológiákkal milliárdszámra 
nejlonzacskókat gyártani, hogy aztán fél órán belül szemétbe dobjuk őket, majd 
megküzdjünk a keletkező hulladék gyilkos hatásaival. A milliárdos szám nem 
túlzás. Az Európai Unióban évente kb. 100 milliárd műanyag zacskót használ-
nak, ami lakosonként 200 darabot jelent. Ezek 89 százalékát egyszeri használat 
után dobják a szemétbe.

Az EU meghirdette a nejlonzacskók elleni harcot – szerintem még mindig 
nem elég határozottan. 2018-ig az egyszer használatos nejlonzacskók használatát 
radikálisan csökkenteni kívánják. Van néhány kivétel, például a biológiailag 
lebomló alapanyagból készült zacskók, pedig tudjuk, hogy igazán jól ezek csak 
akkor bomlanak le, ha más hulladékoktól elkülönítve kezelik őket. Mindenesetre 
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az írek 2002-ben megkezdett nejlonzacskók elleni küzdelme is azt mutatja, hogy 
léteznek hatékony módszerek. Ha a vásárlók a boltban 70 forintnak megfelelő 
összegért kapnak egy nejlonzacskót, akkor 90 százalékkal kevesebb zacskó fog 
fogyni. Magyarországon is megtörténtek az első lépések. 2005 óta a háromli-
teresnél kisebb zacskókat 3 Ft, 3 és 20 liter között 10 
Ft, 20 liter fölött pedig 25 Ft darabonkénti termékdíj 
terheli. Az egy főre jutó nejlonzacskó-felhasználás 
már jóval 50 db alatt van, egyes források szerint 
csak évente 30 db. Én azért a szakirodalmon kívül 
egyéni tapasztalataimra is hagyatkozom. Továbbra 
is azt látom, hogy a piacon az árusok a gyümölcsöt ingyen nejlonzacskóba töltik, 
és csak külön kérésemre hajlandók a kosaramba önteni az almát. Tíz év alatt 
eljutottunk odáig, hogy néhányan már mosolyognak a különcségemen, és értik, 
hogy miért nyújtogatom a kosaramat vagy veszem elő saját nejlonzacskómat. 
A nejlonzacskók példája szerintem azt mutatja, hogy bizonyos területeken nagy 
szerepe lehet a szennyezés megfi zettetésének, sőt a teljes tiltásnak is. Vannak 
a világon már olyan városok, ahol pénzért sem lehet nejlonzacskót kapni. De 
az alulról történő építkezést, a környezetvédelmi tudatformálást nem érdemes 
kihagyni. A tartós eredményekhez értenünk kell, hogy milyen változtatásokra 
van szükség és miért. A nejlonzacskó egy könnyű kis fogyasztási cikk, amely 
tényleg néha kényelmesebbé teszi a vásárlásunkat, de nem olyan nagy áldozat 
lemondani róla. Sajnos attól tartok – önként vagy viharos körülmények között –, 
ennél kedvesebb dolgokat is fel kell adnunk a következő évtizedekben. 

4.8. Csodálatos világ

Nem járok a Hungaroringre autóversenyekre, nagyon kevés időt töltök bevá-
sárlóközpontokban, én vagyok a komposztmester a társasházunkban, inkább 
izzadok a hőségben, de nem szereltetek fel légkondicionálót, mit tegyek még? 
Mindent el kell utasítanom, ami az utóbbi évtizedek fejlődéséhez tartozik?

Bevallom, hogy időnként lenyűgöz a technika világa. Legtöbbször a számító-
gépes és távközlési megoldások, talán éppen azért, mert egyáltalán nem értek 
ehhez a területhez. Korábban is hálás voltam Edisonnak az izzólámpáért és 
Bellnek a telefonért, de tíz éve azt éreztem, hogy környezetvédelmi ügyekben is 
sokat segíthet a világon a technika. A Hulladék Munkaszövetségben (HuMuSz) 
nagy lelkesedéssel dolgoztunk a hulladék mennyiségét csökkentő európai példák 
összegyűjtésén. Kolléganőm épp az USA nyugati partján tartózkodott, megláto-
gatta Kaliforniában dolgozó barátját. Én napközben fordítottam és írtam, aztán 
emaileztem és aludtam, reggelre pedig megérkeztek a javítások, javaslatok, új 
szempontok. A 9 óra időeltolódás miatt ez így ment heteken át, nagyon jól ha-
ladtunk a munkával. Más. Nemrég valahol Romániában egy falusi vendéglőben 
próbáltunk az étlapról ebédet választani. A pincér nem beszélt idegen nyelveket, 

A tartós eredményekhez 

értenünk kell, hogy milyen 

változtatásokra van szükség 

és miért.
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mi nem tudtunk románul. Fiatal munkatársam beírta a keresőbe a vonzónak 
tűnő ételek nevét, és már néztük is a fényképeket. Gyerekkoromban nem ment 
volna ilyen könnyen a választás. Más. Ha az ember a patak partján nem ismer fel 
egy növényt, akkor a képet elküldheti a közösségi oldal botanikus csoportjának, 
és perceken belül lesz, aki megírja a nevét. Egy utolsó eset. Barátommal autóz-
va sokszor elámulok, hogy telefonjának útvonalválasztó alkalmazása milyen 
jól működik. Eddig még mindig megmondta, hogy merre érdemes elkerülni 
a dugókat. Ezek a példák a fi atalabbaknak teljesen természetesek, legfeljebb 
azt nem értik, hogy az öregek miért ámulnak el ennyire nyilvánvaló dolgokon. 
Én meg nem vagyok benne biztos, hogy huszonöt év múlva ez az utazós, tele-
kommunikálós világ működik-e majd. Le kell róla mondanunk? Kár lenne érte. 

4.9. Az internet és a környezetszennyezés

A téma izgalmas és ellentmondásokkal teli. Mi, naiv felhasználók hajlamosak 
vagyunk azt gondolni, hogy az internetnek alig van köze az anyagi valósághoz, 
inkább spirituális dolog. Ki gondol arra, mikor mosolyogva megkeresi az Imagine 
című szám szövegét vagy szkájpol a barátjával, hogy ezzel is hozzájárul a globális 
felmelegedéshez? Az internet lehetőséget ad arra, hogy egy multinacionális cég 
munkatársai a környezetszennyező repülőutat megtakarítva videokonferenciát 
tartsanak, és mindenki otthonról intézhesse a banki átutalásait. A jövő pedig 
az, hogy intelligens háztartásainkban a vezérlés akkor kapcsolja be a fűtést, a 
mosógépet meg az elektromos autónk töltését, mikor mások kevesebb energiát 
fogyasztanak. Sokan ezt várják a jövőtől, de hol tartunk ma? Nemcsak a mi szá-
mítógépeink és okostelefonjaink előállításához kell rengeteg kibányászott fém és 
sok energia, de a világháló is falja az energiát. Az internet nagyjából ugyanannyi 
üvegházhatású szén-dioxiddal terheli a légkört, mint a légiközlekedés. Próbálják 
elérni, hogy az internet energiatakarékosabb legyen, az óriási energiafelhaszná-
lású szerverközpontokat sokfelé hideg klímába telepítik, hűtését pedig részben 

tengervízzel oldják meg. Az energiaellátást egyre 
inkább megújuló energiákból igyekeznek biztosí-
tani. Ám eközben elképesztő mennyiségű új adat 
kerül fel a netre. Óriási adatközpontokra és nagy 
energiafogyasztású hálózati eszközökre van szük-
ség ahhoz, hogy az egyre gyarapodó elektronikus 
fi lmarchívumokhoz és digitális könyvtárakhoz a 

felhasználók a lehető leggyorsabban hozzáférhessenek. A növekedés megállít-
hatatlannak látszik, és ez színesíti az életünket. Sok haszontalan, sőt romboló 
tartalom mellett rengeteg értéket őriz a világháló. Ki tudja, hogy meddig? Az 
irodalomjegyzékemben megadott könyvek 2050-ben valószínűleg fellapozhatók 
lesznek. És az internetes hivatkozásokkal mi lesz? Mindenesetre az nem való-
színű, hogy a világháló energiafelhasználása csökkenjen. Azt jobban el lehet 
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képzelni, hogy sok ága összeomoljon, hozzáférhetetlenné váljon. Vannak azért 
optimista forgatókönyvek is. Az egyik szerint a jövőben a globális energiafo-
gyasztás – részben az internet segítségével – csökkenni fog, viszont ezen belül 
az egyre fejlődő internet részesedése akár a 10 százalékot is elérheti. Mi dolgunk 
ezzel a témával? Ez is etikai kérdés vagy teljesen kívül esik a mi hatókörünkön? 

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– A Greenpeace szerint 2050-ig 100%-ban átállhatunk megújuló ener-

giákra. Mik lehetnek ennek az akadályai?

– Mik az előnyei és a hátrányai annak, hogy Magyarországon a népesség 

csökken?

– Milyen érveket tud felsorolni az ásványvízvásárlás mellett és ellen?

5. Életmódunk megváltoztatása

5.1. Ökológia lábnyomunk

Egyre több embert foglalkoztat, hogy fogyasztói világunk mennyire terheli a 
Föld élő rendszereit. Ám lehet, hogy megérzéseink nem pontosak, ezért is fontos 
lenne legalább megbízható becsléseket megismernünk.

William E. Rees egy kanadai egyetemen már az 1970-es években az ökológiai 
lábnyomról magyarázott hallgatóinak. Tanítványai a fogalmat később tovább-
fejlesztették, igazán elterjedtté a kilencvenes évektől vált. Ma már magyarul is 
olvashatunk róla.  Minden ember ökológiai lábnyoma hat elemből áll össze. Az 
első az a terület, amelyen a táplálkozásához szükséges gabona megtermelhető, 
a második annak a legelőnek a nagysága, amely az általa elfogyasztott hús elő-
állításához kell. A harmadik a fa és papír fogyasztásának megfelelő nagyságú 
erdőterület. A negyedik azokat érinti, akik halakat, rákokat, kagylókat és egyéb 
tengeri állatok esznek, hiszen ezek folyamatos kifogásához bizonyos nagyságú 
tengerre van szükség. Az ötödik a lakáshoz szükséges földterület, végül a hatodik 
annak az erdőterületnek a nagysága, amely az emberek energiafogyasztásából 
származó szén-dioxid megkötéséhez szükséges.  

A bolygó egészét tekintve az 1970-es évek közepén léptük át a rendelkezé-
sünkre álló biokapacitást, vagyis ettől kezdve mindig többet habzsoltunk, mint 

 W –R  2011.
 Eddig szinte csak ezzel az utolsó elemmel, az éghajlatváltozással foglalkoztunk. Az ökológiai 

lábnyom több tényezőt vesz fi gyelembe, mintha egyszerűen a szén-dioxid kibocsátást számítanánk 
ki. De a szén-dioxid-kibocsátás az ökológiai lábnyomon belül is meghatározó tényező. A legtöbb 
iparosodott ország ökológiai lábnyomában a szén-dioxid elnyeletéséhez szükséges földterület a 
teljes földterületnek legalább a felét teszi ki. Aki kicsit elmélyül a témában, arról is fog olvasni, 
hogy az ipar által kibocsátott szén-dioxid növényekkel történő elnyeletése egyáltalán nem prob-
lémátlan. Inkább elméleti konstrukció, mint könnyen megvalósítható gyakorlat. 
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amennyit az ökológiai rendszer nyújtani tud. A Földön csupán 11,9 milliárd 
hektár termékeny ökoszisztéma található. Ha ezt a területet egyenlően szét-
osztanánk a ma élő 7,4 milliárd ember között, akkor minden ember 1,6 globális 
hektárnyi területet kapna. Ma már 1,5 bolygóra lenne szükségünk, hogy kielé-
gítsük a megújuló források iránti igényeinket, és elnyelessük az általunk termelt 
szén-dioxidot. Ez azonban egy átlagérték, az országok közötti különbségek 
kiáltóak. Miközben a világ népességének fele, főként a déli féltekén a rá jutónál 
kevesebbet fogyaszt el, Észak-Amerika, Ausztrália és a közel-keleti kőolajtermelő 
országok olyan életmódot folytatnak, hogy ha az általánossá válna, 6 bolygóra 
lenne szükség. Ezért is érdekes, hogy a nagy lábon élő kanadai Vancouver városa 
néhány éve elhatározta, hogy komolyan veszi a fenntarthatóságot, és stratégiá-
kat dolgoz ki, melyek segítségével eljuthat a Föld erőforrásaiból való igazságos 
részesedéshez. Kanada és Magyarország között jelentős különbségek vannak, 
mégis tanulságos, hogy mire jutottak. A világ helyzete 2013 című kötet részlete-
sen tárgyalja a megvalósítás nehézségeit.  Hogy lehet A legzöldebb város 2020 
akcióterv segítségével (igaz, hogy csak 2050-re) egyharmadára csökkenteni egy 
város ökológiai lábnyomát? Borzasztó nehezen. Az élelmezés a lábnyom felét 
teszi ki, és ebbe természetesen azok a távoli területek is beletartoznak, ahol a 
városban elfogyasztott élelmiszert megtermesztik. A közlekedés összesen a 

lábnyom 19%-át teszi ki, ennek több mint felét az 
egyéni autóhasználat adja. Az épületek lábnyoma 
kisebb, mint más városokban, mert a Vancouverben 
felhasznált áram 80 százalékát vízi erőművekben 
termelik. A fogyasztási cikkek 14%-os részesedé-
sén belül meglepően nagy a papír előállításához 
szükséges terület aránya. Az akciótervben mindaz 
benne van, amire számíthatunk. Autózás helyett 
kerékpározás, gyaloglás és tömegközlekedés, nape-
nergiával támogatott passzív házak, a személyes 

fogyasztás csökkentése. A számítások során fokozatosan derült ki, hogy milyen 
húsba vágó változtatásokra lenne szükség a cél eléréséhez. 

A húsba vágó kifejezést nagyon is helyénvaló, és számunkra is izgalmas témát 
vet fel. Ahogy említettük, a vancouveri ökológiai lábnyom 51%-át az élelmezés 
teszi ki (ami nem azt jelenti, hogy az emberek fi zetésük felét élelmiszerre költik.) 
A lábnyomba beletartoznak az ennivalók termesztéséhez szükséges földterületek, 
és a feldolgozás, elosztás, boltokba szállítás és főzés során keletkező szén-dioxid 
elnyeletéséhez szükséges földterület mérete is. Magyarországon is egyre többet 
hallunk az élelmiszer-kilométerekről; helyes is, ha megpróbálunk minél közelebb 
termesztett ételeket fogyasztani. Ennek alapján meglepő, hogy az élelmiszer 
lábnyomban a szállítás kisebb jelentőségű, sokkal nagyobb tétel a húsevés. 

  M –R  2013.

A bolygó egészét tekintve 

az 1970-es évek közepén 

léptük át a rendelkezésünk-

re álló biokapacitást, vagyis 

ettől kezdve mindig többet 

habzsoltunk, mint amennyit 

az ökológiai rendszer nyúj-

tani tud.

Vall_ped.indb   244 2016. 11. 29.   12:36:32



Gadó György Pál | Fogyasztói szokásaink és életvitelünk következményei

245 |

Eddig még környezetvédők is inkább csak tréfálkoztak azon, hogy a szar-
vasmarhák kérődzésük során mennyi metánt bocsátanak a légkörbe, pedig 
a metán valóban rendkívül agresszív üvegházhatású gáz. Ám mostanában 
egyre-másra jelennek meg azok az adatok, amelyek 
megerősítik, hogy a húsevés ökológiai lábnyoma 
nem csak a metán miatt rendkívül nagy. 2015-ben 
a Magyar Természetvédők Szövetsége a hazai hely-
zetképpel kiegészítve magyarul is megjelentette a 
Föld Barátai nemzetközi szervezetének Húsatlasz 
című kiadványát, amelyben 70 oldalon keresztül sorakoznak a húsfogyasztás 
hatásait bemutató adatok és gondolatok.  Szó van benne a nagyüzemi állattartás 
körülményeiről és az antibiotikumok hatására kialakuló szuperkórokozókról, 
de arról is, hogy a növekvő húsfogyasztás intenzív mezőgazdasághoz vezet, a 
növényvédőszerek és a műtrágyák használatából következő összes pusztítás-
sal. A könyv nem foglal állást a vegetáriánus étrend mellett, hiszen környezeti 
szempontból nem lenne azzal semmi baj, ha a természetes gyepeken fenn-
tartható módon legeltetett állatok húsát fogyasztanánk. Ám ma a városlakók 
számának növekedésével a hús iránti igény nemcsak Kínában, Brazíliában és 
Oroszországban, de még Indiá ban is nő, ezt a keresletet pedig csak a nagyüzemi 
állattartás tudja kielégíteni.

Néhány éve Magyarországon a vegetáriánusok egyértelműen az állatvédelmi 
és egészségügyi szempontok miatt szoktak le a húsevésről, a környezeti meg-
fontolásokról alig lehetett hallani. Ám ma már nálunk is egyre többen meg-
ismerkednek ezzel a szemponttal. Nem feltétlenül válnak vegetáriánussá, de 
megpróbálják csökkenteni húsfogyasztásukat. 2009-ben a belgiumi Gentben ve-
zették be először a közintézményekben a húsmentes napot, majd hamarosan San 
Francisco, São Paulo, Los Angeles és New York is csatlakozott a mozgalomhoz. 
A norvég fegyveres erőknél 2013-ban vezették be heti egy napra a vegetáriánus 
étrendet (az önkéntesség számomra kérdéses), Barcelonában és Bordeaux-ban 
viszont a városvezetés a párizsi klímacsúcs hatására népszerűsítő kampánnyal 
támogatja a húsmentes hétfő mozgalmat és általában a húsfogyasztás csökken-
tését. A húsmentes városok listáján természetesen Vancouvert is megtaláljuk, 
hiszen róluk már tudjuk, hogy következetesen próbálják csökkenteni városuk 
ökológiai lábnyomát. Ám az akcióterv végső változatából a hús- és tejtermékek 
fogyasztásának csökkentését kihagyták, éppen azért, mert ennek teljesítése 
az emberek önkéntes döntésén múlik. Bármilyen fájdalmas is, valószínűleg 
igazuk van. 

A húsevés visszaszorításán kívül még egy nehéz feladattal kell megküzde-
niük a vancouverieknek. Ha az egyéneknek valóban sikerül jelentősen csök-
kenteni a fogyasztásukat, akkor pénzt takarítanak meg, amit másra fognak 

 HBS–FOE–MTVSZ 2015.

…az élelmiszer lábnyomban 

a szállítás kisebb jelentő-

ségű, sokkal nagyobb tétel 

a húsevés.
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elkölteni. Ez a „visszapattanásnak” nevezett hatás természetesen egyszerűen 
megoldható lenne a szolidaritás eszméjének terjedésével, vagyis azzal, hogy a 
jómódúak megtakarításaikból a szegény országok rászorulóit támogatnák. De a 
fogyasztói társadalom logikáján belül is keresik a megoldást. Bécsben a hulladék 
mennyiségének csökkentése keretében már egy évtizede foglalkoztak hasonló 
problémával. A szegényeket és a gazdagokat a városvezetés más programokkal 
közelítette meg. A kisebb jövedelműeket elsősorban arról próbálták meggyőzni, 
hogy ne hamar szemétté váló ócska árukat vásároljanak, hanem tartós termé-
keket. A nagyobb jövedelműek felé viszont azzal fordultak, hogy életstílusukat 
megváltoztatva ne fölösleges termékeket halmozzanak fel, hanem kultúrára, 
társadalmi ügyekre, oktatásra és pihenésre költsenek. Mivel egy adott körzetben 
a vásárlóerő állandó, az immateriális fogyasztás növekedése automatikusan az 
anyagi fogyasztás, az erőforrás-felhasználás és a hulladéktermelés csökkenésével 
jár. Persze nem szabad eltévelyedni. Ha egy gazdag bécsi pár a Ringen elsétál 
az Operába, akkor valóban a kultúrát támogató immateriális szolgáltatást vesz 
igénybe, de ha a reklámokra hallgatva a Kanári-szigetekre mennek nyaralni, az 
nem immateriális fogyasztás. 

5.2. Kiköltözők

Az ökológiai lábnyom csökkentésére nem csak a városokban lehet törekedni, 
aki fenntartható életet akar élni, annak nem kell Vancouverben vagy Bécsben 
élnie. Sőt! 1800-ban a Föld népességének csak 3%-a élt városokban, az urbani-
záció igazán a 19. század közepétől gyorsult fel. A 20. században pedig tényleg 
rémisztő méretű városok jöttek létre. Ma már a Föld népességének több mint fele, 

3,9 milliárd ember városokban él, és a tendencia 
megállíthatatlannak tűnik. Komoly szakemberek 
úgy tartják, hogy ha a fenntarthatóság kérdésé-
ben változást akarunk elérni, nem tehetünk mást, 
a városokra kell koncentrálnunk. Mások – nem is 
feltétlenül teoretikusok – azt mondják, hogy a váro-
sokban elképzelni sem lehet fenntartható életet, ők 

családjukkal kisvárosban, falun vagy akár egy tanyán kezdenek új életet. A Hetesi 
Zsolt nevével fémjelzett Fenntartható Fejlődés és Erőforrások Kutatócsoport 
honlapja a környezeti kérdések iránt komolyan érdeklődők számára fontos olvas-
mány. Itt bukkantam rá egy olvasói levélre, amelyből néhány részletet idézek.  
Egyszerűen azért, mert a személyes útkeresés mindig izgalmas számomra.

„Mit tehet egyetlen ember a globális katasztrófa elkerüléséért? (Tehet 
egyáltalán valamit?) […] Én váltottam egy nagyot, eljöttem Pestről az 
egyik legkeletibb határvárosba, ha már itt születtem, élhetnék itt is – 

  Olvasói levél, 2015. http://ff ek.hu/blog/hetesi_zsolt/olvasoi_level_0.
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gondoltam én. 11 hónap után lett hivatalosan állásom. […] Ebben a lényeg 
persze nem ez, hanem hogy míg Pesten dolgoztam, havi 2200-2500 km-t 
autóztam, éves szinten megvolt mindig a 27 ekm. Ma a napi munkába 
járás, a szőlőbe járás, bevásárlás összesen havi 150 km, azaz évi 2000 
km-t nem éri el. Bárcsak ne egyedül tudnám meglépni azt, hogy ilyen 
drasztikusan csökkentsem a km-eket!”
És mi az, amit bárki megtehet? Pár ötlet:
– Leadni az igényeket. Aki éhezik, az egy szelet kenyérnek is örül. „Nem
kell mindig kaviár!”
– Minél több zöldséget enni, kevesebb húst. Gazdaságosabb. A vegetá-
riánusok köszönik, jól vannak, ők nem szenvednek a húsmentességtől,
hanem „élvezik” azt. Több nap, mint kolbász.
– Környéki terméket venni. Leszokni a Tescóról meg a többiről, amit lehet, 
piacról, a helyi kistermelőtől venni (nem a kereskedőktől). A nénikéktől,
akik felkelnek hajnalok hajnalán, hogy 10 sárgarépával, 2-3 karalábéval
meg 10 tojással kimenjenek a piacra. Sokan ennyiből tudnak csak pénzt
„termelni”, meg kell becsülni. Még ha kisebb is, csúnyább is az a répa, az
öröm a ráncos arcokon többet ér mindennél. Neked van Bözsike nénid?
– Nem menni külföldre nyaralni. Mindenkiben ott él Kolumbusz és Magel-
lán, de határt kell szabni az utazgatásnak. Sokan jobban ismerik több ezer 
kilométerre fekvő kedvenc helyüket, mint a szomszéd kisvárost vagy a
környéki látványosságokat. És aki teheti, szegény falvakba/térségekbe
menjen. Olcsóbb, szeretetgazdagabb a kiszolgálás, plusz extra: esténként 
ingyenes roma vagy népzene. A helyiekkel összehaverkodva egész télen
csomagban fogják küldeni a kolbászt, szalonnát, nekik ez megélhetés,
nekünk friss, házi áru. Öt-tíz kollégával el tudtok tartani egy vidéki
családot télen!

Az ötletek folytatódnak, annak is érdemes végigolvasni, aki mostanában nem 
akar vidékre költözni, vagy máris vidéken él.

5.3. Közösségek az önellátás útján

Magyarországon a rendszerváltás idején az országban többfelé elkezdtek ökofal-
vak alakulni. A formálódó közösségek úgy gondolták, hogy jó életet csak egész-
séges környezetben élhetnek, ezért többek között Gyűrűfűn, Visnyeszéplakon, 
Drávafokon, Galgahévizen, Gömörszőlősön kezdték megvalósítani álmaikat. 
Elnéptelenedett falvakban, létező településen vagy „zöldmezős” beruházásként. 
A régi hagyományokra építve, vallásos, katolikus közösséget formálva, később 
az újak közül többen ezoterikus tanokat a középpontba helyezve. Változatos, 
sokszínű csapat ez, abban is különböznek, hogy mennyire nyitottak kifelé. Az 
utóbbi években inkább élőfalvaknak nevezik magukat, és megalakították az 
élőfalu hálózatot, ami mégis csak azt mutatja, hogy egymással is kapcsolatot 
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akarnak tartani, és a társadalomnak is példát akarnak mutatni. Érdemes ismer-
kedni a történetükkel, életükkel, gondolataikkal.  

Témánk szempontjából rendkívül fi gyelemre méltó egy távoli világot Ma-
gyarországon bemutató település, a somogyvámosi Krisna-völgy. Évente 25-30 
ezer turista személyesen is felkeresi a Balaton és Kaposvár közötti közösséget, 
és a különlegesség vonzerején kívül ebben a fenntartható életmód iránti ér-
deklődésnek is szerepe van. A „krisnások” elszántan próbálják közösségüket 
önellátóvá tenni. Ennek tanúsága az ökologikus életmód alapjairól írt könyvük.  
A Krisna-völgyben – komoly elméleti megalapozottsággal – be akarják mutatni, 
hogy hogyan lehet fenntartható módon élni. Településük ökológiai lábnyoma 
nem egyszerűen jóval alacsonyabb, mint az országos és világátlag, de a biológiai 
kapacitáson is belül van. 

Az Élőfalu Hálózat nem csupán az ökofalvakba költözők számára fontos. 
A városlakók közül is sokan kicsit talán kétkedve, de szimpátiával kísérik fi -
gyelemmel próbálkozásukat. Talán valóban ők a „fenntarthatóság előörsei”.

5.4. Mi lehet az a nemnövekedés?

2016. augusztus 30. és szeptember 3. között Budapesten rendezték meg az 5. 
Nemzetközi Nemnövekedés Konferenciát. A kicsit suta magyar név alapján 
azt gondolhatnánk, hogy ez valami tréfás alternatív fesztivál lehet. Valójában 
egyáltalán nem. Több mint ötszáz elméleti és gyakorlati szakember gyűlt ösz-
sze, akik előzetesen gondosan kiválasz-
tott előadásokat hallgattak. Az angolul 
Degrowth összefoglaló néven emlegetett 
szellemi irányzat a 2008-ban Párizsban 
megtartott első konferencia óta igazi 
nemzetközi mozgalommá vált, amelyről 
nem mondhatjuk, hogy megváltoztatta a 
világot, de itt-ott már kezdik komolyan 
venni. A folyamatos gazdasági növekedés 
hosszú távú képtelensége már ebben az 
írásban is többször felbukkant. A nemnö-
vekedés mai képviselői Henry David Tho-
reau-tól E. F. Schumacherig, A kicsi szép 
szerzőjéig nagyon sokakat sorolnak a tanítómestereik közé. A fogalom először 
franciául, décroissance néven vált ismertté Nicholas Georgescu-Roegen román 

 Magyar Élőfalu Hálózat.
 K  2012.
 Ezt volt a neve a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosi Irodája által elindított projektnek, 

amely a közösségi kezdeményezések eredményeit az egész társadalom számára be kívánta mutatni. 
Sajnos az irodát 2011 végén bezárták, de az élőfalvakat nem.
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matematikus és közgazdász munkássága nyomán. Energia és a közgazdasági 
mítoszok című vitairatában 1975-ben megállapította, hogy „a legkívánatosabb 
állapot nem az állandóság, hanem a csökkenés. A jelenlegi gazdasági növekedést 
kétségkívül meg kell szüntetni, sőt vissza kell fordí-
tani.” A mozgalom ma élő legnagyobb klasszikusa, 
Serge Latouche öt éve Budapesten adott interjút. 
Ennek már a címe is megnyugtathatja azokat, akik 
múltidéző családi beszélgetéseken hallottak róla, 
hogy dédnagymamának a 20. század első felében mekkora munkát jelentett a 
mosás. Tehát a cím: „Egy generációnak egy mosógép”.  Latouche meg is magya-
rázza, hogy milyen életet remél a növekedés nélküli gazdaságtól: „Kevesebbet 
dolgozunk, kevesebbet utazunk, kevesebb tárgyat használunk, de azok hosszabb 
ideig működnek majd.” Azért Latouche radikálisan is tud fogalmazni: „Hiába 
adunk el környezettudatos termékeket, attól még a logika ugyanaz marad, hogy 
adjunk el egyre többet. Hiába adunk el környezetkímélő autókat, ha abból is 
egyre többet adunk el, az ugyanúgy növelni fogja a rombolást. Amikor azt 
mondják, hogy zöldkapitalizmus, akkor éppen át akarnak verni. Olyan egysze-
rűen nem létezik.” A kapitalizmus kemény kritikája egyáltalán nem jelenti azt, 
hogy a nemnövekedés hívei a kommunizmus mellett foglalnának állást. Nem 
kérnek sem a termelésközpontú társadalomból, sem a központosított tervgaz-
dálkodás rendszeréből. Vincent Liegey, aki évek óta Magyarországon él, és az 
itteni viszonyokat jól ismerve terjeszti a nemnövekedés eszméjét, így fogalmaz: 
„Azt hiszem, ha meg akarsz változtatni egy társadalmat, az nem törvények vagy 
gazdasági eszközök kérdése. Ez csak mély kulturális változásokkal kezdődhet. 
[…] A nemnövekedés fő célja tehát az, hogy elindítsa és segítse ezt a mély kultu-
rális átalakulást a társadalmunkban, hogy elérjük a kritikus tömeget, ami elég 
erős ahhoz, hogy változtatásokat kezdeményezzen magasabb szinteken is.”

5.5. A teljesség felé

Ma már sokan érzik, hogy a fogyasztói világ csillog, de nem ad igazi örömet. 
Talán meg is fogalmazzák maguknak, hogy nem bánnák, ha kevesebb pénzük 
lenne, és kevesebbet vásárolhatnának, ha átélhetnék az értelmes munka örö-
mét. Szívesen szánnának pénzt és energiát arra, hogy a társadalom elesettjeit 
segítsék, hiszen ezáltal nemcsak erkölcsösebbé, de stabilabbá és biztonságo-
sabbá is válna a világ. Szívesen mondanának le nélkülözhető fogyasztási cik-
kekről, ha lenne idejük hétvégenként a környező erdőkben sétálni, és biztosak 
lehetnének benne, hogy ezeknek az erdőknek a gazdag élővilága és csendje 
a következő nemzedékek számára is megmarad. Szép tavaszi napokon úgy 

 K  2011.
 K  2015. 

„…a legkívánatosabb ál-

lapot nem az állandóság, 

hanem a csökkenés.”
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tűnik, máris sokan tudják, hogy városainkban érdemes az autózás helyett a 
sétát, a kerékpározást és a közösségi közlekedést választani, hiszen így több 
hely marad a fáknak, a köztéri találkozóhelyeknek, jobb levegőt szívhatunk, 
egészségesebbek lehetünk. 

Mégis, mintha a fogyasztói világ átka ülne rajtunk. Néha úgy tűnik, hogy a 
teremtésbe valami hiba csúszott, belénk van plántálva a gazdag élet utáni vágy, 
nincs mit tenni. Épp hogy kiemelkedtünk az éhezés évezredeiből, ki hibáztathat 
minket, ha habzsolni akarunk? 

Mások szerint van kiút, ha könnyűnek nem is mondható. Pilinszky János is 
erről az útról beszél. Nem akarok senkit félrevezetni, az Új Emberben megje-

lent cikkében Pilinszky nem az esztelen fogyasztásra, hanem a 
fi atalok kábítószer-használatára reagált. Ám a fogyasztói világ 
csábítása és kábítása sok tekintetben hasonlít a szerhasználat-
hoz. Azt hiszem, hogy Pilinszky nem tiltakozna, ha tudná, hogy 
szavait ebben az összefüggésben másolom fejezetünk végére: 
„… ami fölfelé vezet, az az út – lemondással indul. S ez nem 

kevés. Az ember az egyetlen, aki le tud mondani arról, amire módja lenne. 
Így jelenti be igényét minden elérhető közül az abszolútra és elérhetetlenre. 
Nem az elképzelhető és elérhető és beszerezhető „paradicsomokra”, hanem 
az elképzelhetetlenre és beszerezhetetlenre, a valódira, amit Isten tartogat 
számunkra.”

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Mi az oka, hogy a húsevésnek nagy az ökológiai lábnyoma?

– Igaz-e, hogy aki falun él, az jobban kíméli a természetet?

– Hogyan változna meg az életünk, ha az egész ország tudatosan leállí-

taná a gazdasági növekedést, és az emberi értékekre koncentrálna? 
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Az evilági élet és a keresztény élet követelményei közt húzódó feszültség kez-
dettől fogva vita tárgya a keresztény etikában. A protológia és eszkatológia 
horizontja közé ékelődött földi lét jelen idejű meg-
határozottságában egyaránt refl ektál a kezdetekre 
és a végidőkre. A jelen idejű lét helye a teremtett és 
megváltásra, megújulásra sóvárgó világ. A megvál-
tás és megújulás szükségessége valószínűleg minden 
korábbinál nagyobb súllyal nehezedik jelenünkre. 
A tanulmány célja, hogy vázlatosan bemutassa, 
milyen fogalmi háttérrel közelítenek a különböző 
ökoteológiai elgondolások az égető környezeti problémákhoz, illetve hogyan 
járulhatnak hozzá egyes részterületeken (ember és teremtett világ viszonyában, 
az ember állatokhoz fűződő kapcsolatában, illetve a táplálkozás kérdéseiben) 
egy lehetséges keresztény környezeti etika kimunkálásához. 
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Ökoteológiai alapozású környezetetika

Mivel az ökológiai válság jelenségei egy eddig sosem tapasztalt helyzetből fa-
kadnak, megfelelő tárgyalásukhoz és lehetséges orvoslásukhoz a hagyományos 
teológiai etikai megközelítések megszokott felhasználási módjaikban nem vagy 
csak csekély mértékben képesek hozzájárulni. Az ökológiai válság és konzek-
venciái nem illeszthetők egykönnyen a hagyományos (ökológiai válság előtti) 
teológiai etika keretébe. A tudomány, a technika, a pénzpiacok fejlődése és ezek 
természetes környezetre gyakorolt hatásai merőben új kérdésekkel szembesíte-
nek. A teológiai etikai munka, ahogy arra Béres Tamás bevezetője is rámutat, a 
bibliai szöveg értelmezésének, illetve az értelmezés közösségi érvényesítésének 
minden korban aktuális feladata. Az értékek és az értékek megteremtésére és 

megőrzésére irányuló kívánatos cselekvésformák 
keresését célzó erőfeszítéseknek két nagy irányát 
különböztethetjük meg. Az egyik megközelítés 
a hagyományos teológiai közelítéseken túllépve 
új utakat és vonatkoztatási pontokat keres (ilyen 
többek közt a sajátosan női szempontok jobb ér-
vényesülésére és a tradicionálisan rögzült hatalmi 
viszonyok dekonstrukciójára törekvő ökofeminista 

irányzat), a másik a meglévő (bibliai, teológiai és egyháztörténeti) forrásokban 
rejlő, mai perspektívánkból kellőképp fel nem tárt új belátások minél teljesebb 
kiaknázását szorgalmazza. Mindkét megközelítést összekapcsolja azonban az 
a szándék, hogy a környezeti problémákat, illetve a teremtett világ ügyét közel 
hozza, értelmezhetővé és szükségszerűen értelmezendővé tegye a keresztény 
gyülekezetek számára, valamint hogy a környezetetikai kérdések megtárgyalá-
sát olyan konszenzusok irányába terelje, amelyek kézzelfogható megoldásokban 
is kifejezésre juthatnak és a hétköznapi gyakorlatba is átültethetők. 

A teológiai ökoetika formálódása

Az ökoteológia, a teológiai környezetetika korai formálódásában nagy szerepe 
volt Lynn White 1967-es korszakjelző tanulmányának.  A történész White 
az ökológiai válság történeti gyökereit alapvetően a zsidó-keresztény kultúra 
emberközpontú világszemléletére, illetve 1Móz 1,28 helytelen értelmezésére 
vezeti vissza, amelyben ember és természet viszonyát a hódítás, az uralom és az 
alávetettség fogalma határozza meg. Az egyetlen, transzcendens és univerzális 
Isten melletti elköteleződés következménye, hogy a szentség elveszti szoros 
kapcsolatát a természettel. Az istenség nem a földön lakozik, s így elméle-

 W  2000. Az ökológiai krízissel és a krízis okainak tudományos elemzésével kapcsolatos 
munkák első nagy hulláma az 1960-as évek második felében jelenik meg.
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tileg az általa teremtett világban az em-
ber azt tehet, amit jónak lát – önös céljai 
érdekében szabadon kizsákmányolhatja 
a természetet. A White által megfogal-
mazott állítások érthető módon komoly 
indulatokat váltottak ki. Számos egyházi 
szereplő igyekezett a megalapozatlannak, 
tévesnek vagy éppen nagyon is jogosnak 
érzett vádakra reagálni, így a 20. század 

utolsó évtizedeiben az ökoteológia fókusza is elsődlegesen az etika világképi, 
a vallásos kozmológia által meghatározott jellegére vetült, természet és ember 
viszonyának értelmezése mindenekelőtt a teremtéstörténet vizsgálatának kö-
rében zajlott. A cáfolatok egy része hermeneutikai érveket sorakoztatott fel (a 
Biblia ide vonatkozó verseinek eltérő értelmezési lehetőségeire támaszkodva), 
másrészt történelmi érvekre hivatkozott, mégpedig hogy a kereszténység kora 
előtti, illetve a nem keresztény világban ugyanúgy jelentkeztek a nyugati vilá-
géhoz hasonló természetpusztító gyakorlatok, illetve hogy a napjaink ökológiai 
kríziséért felelős tényezők javarészt csak az ipari forradalom után alakultak ki 
egyáltalán. 

A white-i értelemben vett uralkodáselméletet (dominion thesis) ellensúlyo-
zandó a teológiai irodalomban egyre hangsúlyosabbá vált az ún. sáfárságelmélet 
(stewardship thesis), amely 1Móz 1,28-cal szemben („uralkodjatok”) 1Móz 2,15 
(„hogy művelje és őrizze”) alapján értelmezi az ember világban betöltendő 
szerepét. E szemlélet az alapja a teremtésvédelmi 
kezdeményezéseknek is. A terminus magyar válto-
zatát Bolyki János azonos című kötete vezette be – a 
fogalom akkori újdonságára utalhat, hogy a címben 
a teremtésvédelem idézőjelben szerepel.  A kötet 
1999-es megjelenését követően a teremtésvédelem 
hamar meghonosodott a teológiai szóhasználatban. 
A teremtésvédelem fogalmában kifejezésre jut a keresztény különbségtétel 
természet és teremtés között (a ktisis és physis fogalmának eltérő hátterével 
és implikált tartalmaival részletesen foglalkozik Bolyki),  valamint az emberi 
szerepvállalás ember és természet viszonyában. Nyilvánvaló, hogy ez a védel-
mező szerep a kert művelésének és őrzésének 1Móz 2,15-ben elhangzó isteni 
feladatkijelölése alapján áll. A fogalom német és angol megfelelői (Schöpfungs-
bewahrung, creation care) mégis mintha más árnyalatát tükröznék ennek a 
feladatnak. A védelem (a megőrzéssel és a gondoskodással szemben) nem csupán 

  B  1999.
  A physis a dolgok természete, belső struktúrája, egy-egy létező tulajdonságainak összessége, azaz 
„természete”, a ktisis a szuverén szellemi-akarati elhatározásból fakadó cselekmény eredményét, 
„teremtettségét” jelenti. A fogalmak részletes etimológiáját és magyarázatát lásd uo. 13–24. o.
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egy ideális állapot fenntartására irányul, hanem mindig feltételez egy ellen-
pólust is. Ennek az ellenpólusnak az azonosítása komoly teológiai nehézségek 
elé állíthat bennünket. A szekuláris ökoetika oldaláról további kritika tárgya a 
teremtésvédelem szereposztásának paternalista jellege.  

Az ember–természet viszony egyre kiterjedtebbé és alaposabbá váló elméleti 
feltárása nagy erőket mozgósított a teológia, azon belül is a teológiai etika terén, 
emellett komoly eredményeket mutathat fel az ökológiai kérdésekkel foglalkozó 

keresztény dialógus megszervezése és működtetése 
is (szervezetek, rendezvények, illetve az ezekhez 
kapcsolódó publikációk formájában). Az igazán át-
ütő gyakorlati eredmények azonban – a szekuláris 
világhoz hasonlóan a keresztény közösségekben is 
– késnek. Hitünk alapvető kérdésévé válhat, vajon

találunk-e érvényes válaszokat a környezet kérdéseire. Mivel a cselekvés szük-
ségessége minden korábbinál égetőbb, a kortárs teológiai környezeti etikákban 
egyre markánsabban kirajzolódik egyfajta elmozdulás a spirituális tapasztalatok 
és a keresztény életvitel (történeti és szinkrón) vizsgálatának irányába, egyszer-
smind a teremtett világ kérdéseinek, a teremtett világról való gondoskodásnak a 
megváltás felől értelmezett, szótériológiai szempontú megközelítése felé.

Világképi megközelítések: természet és ember

A bibliai és teológiai narratívák több kapcsolódási pontot is kínálnak korunk 
időszerű gondjait illetően. E kapcsolódási pontok egyik jellegzetes csoportjába 
azok a szövegek tartoznak, amelyeknek releváns mondanivalójuk van az ember 
világképének, valamint világban elfoglalt helyének szempontjából. Nem lehet sok 
kétségünk afelől, hogy napjaink globális környezeti válsága az emberi tevékeny-
ség következménye. Ahol az ember megjelenik, tevékenykedik és elszaporodik, 
a természetes ökoszisztémák állapota – ahogy mai tapasztalataink mutatják – 
bizonyosan megváltozik. Első pillantásra úgy látszik, az ember önérvényesítési 
késztetése erősebb az őt fenntartó ökológiai rendszerek természetes érdekérvé-
nyesítő lehetőségeinél. A hagyományos ökológiai paradigma az ökoszisztémákat 
majd száz éven át zárt, önszabályozó, emberi befolyástól független egyensúlyi 
rendszerekként írta le. Az újabb kutatások fényében azonban világossá vált, 
hogy az érintetlen, „vad”, dinamikus egyensúlyi állapotában állandó természet 

 Noha nyilvánvaló, hogy bizonyos dolgokat képesek vagyunk megtenni környezetünk érdeké-
ben, nem egyértelmű, hogy a természetnek valóban szüksége van-e arra, hogy mi igazgassuk. Az 
embernek nagyobb szüksége van a természetre, mint a Földnek az emberre. Jobbára mégis abból 
az előfeltevésből indulunk ki, hogy képesek vagyunk a természeti környezet sikeres működteté-
sére. Patrick Curry a keresztény környezeti etikák kritikájában arra a következtetésre jut, hogy 
a sáfárság feladatkijelölése a szűk látókörű, csak rövid távú célokat szem előtt tartó menedzseri 
szemlélet eluralkodásának veszélyeit rejti magában. C  2012, 35. o.
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csupán ideálkép, az ökológiai rendszerek alapvetően nyitottak, nem vagy csak 
átmenetileg jellemző rájuk a stabil egyensúlyi állapot, külső és belső tényezők 
egyaránt befolyásolják, így az emberi beavatkozás sem idegen tőlük. Ebben a 
megközelítésben az emberi tevékenység következményeinek jósolhatósága is 
erősen csökken.  Mégis, mivel életünk alapvető biológiai feltételeit a természeti 
környezet biztosítja, e környezet megőrzése, illetve jó működésének fenntartása 
érdekében egyetlen esélyünk lehet: kapott hatalmunk/cselekvési képességünk 
helyes használata. A helyes használatnak része a kreativitás, de legalább ennyire 
fontos eleme az önszabályozás és az önkorlátozás is. Tudatában kell lennünk an-
nak az erőnek, amely képessé tesz bennünket környe-
zetünk megváltoztatására, ugyanakkor tekintettel 
kell lennünk a teremtett világ megannyi elemének 
önértékére és sebezhetőségére. A bibliai teremtés-
történet (a bibliai világkép és a modern tudományos 
modellek összeegyeztethetőségének számos nehéz-
sége ellenére) képes leírni ezt a paradox helyzetet: 
az ember a teremtett világ ura, felelősséggel tartozik érte és munkálkodnia kell 
benne, ugyanakkor nem tud mindent róla. A teremtett világ jó, ám szükségképpen 
újra és újra Isten beavatkozására szorul. A teremtés elbeszélésének kettőssége 
tovább növeli a bizonytalanságérzetet, a két leírás egymásra vonatkoztatása a 
különböző olvasatok szinte végtelen skáláját teszi lehetővé. 

A teremtés kétféle leírása más-más perspektívából világít rá ember és termé-
szet viszonyára. Az első teremtéstörténet a létezők megteremtésének egyfajta 
„rendszertan” szerint megvalósuló, rétegződő folyamatában tárja elénk az 
élettelen környezet megteremtésétől az ember megteremtéséig húzódó nagy 
ívet. Az élet feltételeinek kialakítása (a világosság és sötétség, a boltozat alatti 
és boltozat feletti vizek, a szárazföld és a tenger nyelvi-fogalmi megkülönböz-
tetése, „szétválasztása”) után kerül sor a növények megteremtésére. A növényi 
élet még időtlen: az idő periodikus tagolása, a nappal és az éjszaka kijelölőinek, 
a két nagy égitestnek a megteremtése csak a növények megalkotása után követ-
kezik. A folyamat ötödik napján teremti Isten a vízi állatokat és a madarakat, 
majd a hatodik napon a szárazföldi állatokat és az embert. Noha az állatok egy 
részével egyazon napon teremti meg Isten az embert, ebben az elbeszélésben 
az ember különleges pozíciót foglal el a teremtett lények közt – ő lesz hivatott 
uralkodni minden élő teremtményen. Isten a saját képmására teremti (érdekes, 
hogy a férfi vá és nővé teremtett ember ugyancsak a szétválasztás gesztusa által 
nyer életet), ő a kapcsolópont a teremtett világ és Isten között. Istenképűsége 
mégsem valamilyen külső vagy belső tulajdonságában, hanem sokkal inkább 
funkciójában nyer magyarázatot: mivel Istenhez hasonló, feladata, hogy ural-

 Az ökológia tudományában lezajló paradigmaváltásról és ennek teológiai konzekvenciáiról 
bővebben lásd D -D  2004, 36–38. o.
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kodjék a földön. A teremtés története itt teljes, lezárt egész, a rendteremtés 
kezdetétől az isteni béke beálltáig leírt folyamat. 

A második narratíva (1Móz 2,4-től kezdődően) egészen más perspektívából 
láttatja a teremtés folyamatát: Isten a menny és a föld megteremtése után előké-
szíti a termőföldet, majd a föld porából megteremti az embert. Csak ezután ültet 
egy kertet, a porból formált embert pedig ide helyezi, s kettős mandátummal 
ruházza fel: művelnie és őriznie kell azt. Az ember a gazda sáfáraként, Isten 
birtokának intézőjeként kap megbízást. A feladat mellett itt az első tilalom is 
megjelenik: a jó és a rossz tudásának fájáról származó gyümölcsből nem ehet 
az ember. Ebben az elbeszélésben Isten először egyetlen embert teremt (s csak 
utána teremt számára eledelt), majd látván, hogy nem jó neki egyedül, segítő-
társakat ad mellé: a mezei állatokat és az égi madarakat. Az állatoknak az ember 
ad nevet (a gondoskodásra vonatkozó parancs végrehajtásának mintegy első, 
szimbolikus tetteként). Az állatok azonban nem elégséges társai az embernek, 
a végső korrektívum az ember csontjából és testéből formált asszony lesz – a 
második teremtéstörténet itt éri el a zenitjét, innen indul önálló útjára az ember. 
A bűnbeeséstől, az elszakadástól fogva lesz szükséges az Isten és ember közti 
kommunikáció, amelynek alapvető jellemzője az időbeliség. A teremtésmítoszok 
időtlenségéből így lép be a bibliai teremtéstörténet a történelembe. 

Az első teremtéstörténetben a teremtés hetének minden egyes aktív napja 
végén Isten megelégedéssel nyugtázza, hogy ami elkészült, az jó. Az antik 
világ jó uralkodóról alkotott ideális képének megfelelően a teremtett jó világ 
jó ura az ember, hatalma az alattvalók megelégedését szolgálja. A másik válto-
zatban Isten fokozatosan egészíti ki teremtő művét, lépésről lépésre pótolva a 
megmutatkozó hiányosságokat. Az ember feladatmegjelölése részletesebb és 
pontosabb: művelni és őrizni hivatott Isten kertjét. A hangsúly nem a hatalom 
puszta gyakorlására helyeződik, hanem az alkotó munkára és a felelősségre. Az 
első történet a teremtés tökéletes rendjét mutatja be a rendteremtés kezdetétől a 
megpihenésben és a világ szemlélésében való kiteljesedésig, a második narratíva 

a menny és a föld megalkotásától egészen az ember 
Édenből való kiűzetéséig ível. E történet végén az 
épp hogy kialakított jó rend (vagy még inkább a 
rend állandósulásának lehetősége) az ember (és 
egy kognitív képességeit tekintve legalább olyan 
kiváló nem emberi társ, a kígyó) miatt hamarosan 

megbomlik, romlásnak indul. Az Isten akaratával való szembeszegülés kiváltja 
Isten haragját, és az áldás átokká lesz, a káosz erői szabad utat találnak a te-
remtésbe.  Csak Isten újra és újra megnyilvánuló önkorlátozása (lásd pl. Káin 
talányos megvédelmezését vagy Nóé és a kiválasztott állatok megmenekülé-

 A teremtésre veszélyként leselkedő negatív erőkről és ezek Istenhez fűződő viszonyáról lásd 
bővebben: B  2012, 645–686. o.
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sét) és helyreállító kegyelme menti meg a rendszert a teljes szétzülléstől. Az 
őstörténet során azonban az is látható, hogy a helyreállítás sosem az eredeti 
rend tökéletes másolata, a világ állapota minden egyes stádiumban magába 
építi a korábbi romlás kitörölhetetlen emléknyomait. Isten tehát időről időre 
emlékeztet a rend eredeti állapotára és emlékeztet a rendzavarásra. A helyre-
állítás, a szövetség újrakötése ilyen módon nem a káosz hatalmának és az az 
élő rendszerekre jellemző instabilitásnak az eltörlése vagy tagadása, hanem a 
teremtőbe vetett hit dinamikus megújulásának a lehetősége.

Elidegenedés a teremtett világtól

A teremtéstörténetet követően az őstörténet a bűn elhatalmasodásának stá-
diumait, különböző aspektusait mutatja be. Káin testvérgyilkossága, Lámek 
éneke, az istenfi ak és az emberek keveredése, végül Bábel tornyának építése 
az ember Istentől – egyszersmind az Isten által teremtett világtól – való el-
idegenedésének állomásai. Gerhard von Rad „tipizált modelleknek” nevezi az 
őstörténetben megjelenő hamartiológiai tabló elemeit, amelyek az Isten–ember 
viszony, az ember és ember közti viszony, valamint az ember–természet viszony 
átalakulásáról egyaránt tanúskodnak.  Az Isten és ember közti kapcsolat Isten 
rendjének, rendteremtő szándékának megsértése nyomán romlik meg legelő-
ször, és a továbbiakban is szorosan egybefonódik a határátlépés-határsértés 
helyzetével. Az ember egyre magasabbra tör, egyre 
inkább tudatába kerül saját hatalmának és az általa 
megteremtett emberi kultúra cselekvési potenciál-
jának, de egyre súlyosabb büntetésben is részesül. 
Ami ember és természet kapcsolatát illeti, az első 
határátlépés következtében megromlik a viszony 
a termőfölddel, a Káin által kiontott vért befogadó 
föld terméketlenné válik (1Móz 4,12). Az özönvíz 
következtében elpusztulnak a bűnös emberek, de 
elpusztulnak velük társaik, az állatok is (1Móz 6,7). A szövetségkötés aktusa 
pedig a korábbinál szigorúbb határt von ember és állat közé is, félnie és ret-
tegnie kell minden élőlénynek, s itt először hangzik el, hogy az állat az ember 
eledeléül szolgálhat. A toronyépítés történetében (1Móz 11,6–8) ember és ember 
közt keletkezik még nagyobb szakadás: a nagyra törő közös cselekvés bűnének 
a nyelvek összezavarodása vet gátat. 

Az Istentől való elfordulás, Isten akaratának semmibe vétele kihívja Isten 
haragját, s ez a harag minden alkalommal a teremtés részleges vagy akár teljes 
mértékű elpusztításával fenyeget. Isten minden körülmények között érvényt 
szerez szuverén akaratának, az elidegenedés következményeképp az áldás átok-

 R  2007, 130. o.
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ká válhat, amit Isten teremtett, azt hatalmában áll megsemmisíteni. Időről 
időre szembesít a végső pusztulás lehetőségével, ám mintha sosem szánná 
rá magát a végső döntéshozatalra. Bruggemann azt állítja, Isten mélységesen 
tépelődik a világ sorsát illetően, de talán pontosan e tépelődés lehet a teremtés 
reménységének forrása.

Más hangsúlyokkal ugyan, de szintén e reménység mellett érvel Jürgen Molt-
mann is, aki szerint Isten addig érdeklődik teremtményei iránt, amíg kész 
megbüntetni őket gonoszságukért. A végső rettenet nem Isten büntetése, ha-
nem a megromlott teremtés esetleges elvetése, „Isten totális sötétsége, e világ 
teremtőjének önpusztítása”.  Moltmann szerint azonban az elmúlt és eljövendő 
bibliai világkatasztrófák leírásainak elsődleges célja nem a bénító félelem és 
rettegés terjesztése, hanem az Isten teremtés iránti hűségébe, elnéző türelmébe 
vetett reménység felkeltése és ébren tartása. 

Üdvtörténeti megközelítés: az új teremtés és az új ember

Ember és természet viszonyának elemzéséhez, az ember teremtésben elfoglalt 
helyének pontosabb feltérképezéséhez a teremtéstörténet elbeszélései mellett 
elengedhetetlen a teremtés jövőjére vonatkozó bibliai szöveghelyek vizsgálata. 
Gerhard von Rad kiemeli, hogy a teremtéssel kapcsolatos ószövetségi tanúság-
tételek közül az egyik legfontosabb Deutero-Ézsaiásé, akinél maga a teremtés is 
mint üdvesemény értelmeződik, noha a szótériológiai jellegű teremtésfelfogás 
korántsem csak itt bukkan fel az Ószövetségben.  Több prófétai szöveg utal rá, 
hogy a teremtés és a teremtés megáldása, majd az azt követő törés utáni időszak 
végét a teljes reménytelenségből való radikális megújulás fogja jelenteni (Hós 
2,2–25; Ézs 62,3–5; Ézs 65,17–25).

Az Újszövetségben a teremtéstörténet nem önmagában, hanem elsősorban 
az új teremtés kontextusában nyer új értelmezést. Fontos motívum, hogy az 
újszövetségi szakaszok Jézust sok helyütt mint második Ádámot jelenítik meg 
– az első és a második Ádám közti párhuzamosság egyik legérzékletesebb szö-
vegszerű példája a bűnbeesés (1Móz 3) és Jézus megkísértésének (Lk 4; Mt 4)
története.  A Jelenések könyvének új ég és új föld teremtésére vonatkozó, lezáró 
fejezetei (Jel 21,22) szintén szorosan kapcsolódnak a teremtéstörténethez. Az
új teremtés képe úgy idézi az elveszett Édenkert tulajdonságait, hogy azt a
kiteljesedett tökéletesség szintjére emeli. A természetben veszélyt jelentő ne-
gatívumok megszűnnek – nem lesz többé tenger és éjszaka, nem lesz szükség
„világító testekre”. A fény állandóan sugárzik mindenkire, a fény forrása maga
az Isten dicsősége, amelyet a Bárány lámpásként közvetít. A kapukat nem kell
többé bezárni, és nem lesz sem könny, sem halál, sem gyász, sem jajkiáltás,

 M  2005, 72. o.
 R  2007, 117. o.
 A párhuzamos történetek részletes elemzését adja B  1999, 97–102. o.
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sem fájdalom. A kertet felváltja a város (bár a közepén, csakúgy, mint az Éden-
kertben, ott áll az élet fája, és ott folyik az élet vizének folyója), a természeti 
környezetet felváltja az épített környezet. Nem lesz többé átok a városon (vö. 
„átkozott legyen a föld miattad”), sőt Isten az emberekkel fog lakni, akik látni 
fogják az arcát. Az új Jeruzsálembe (a nyitott kapuk ellenére) csak az igazak és 
a tiszták jutnak be, a város maga pedig az isteni rendet és szépséget tükrözi. 
A térbeli és időbeli határok közé kényszerített természet küszködése és harcai 
helyett a civilizált béke időn túli korszaka köszönt be. 

A Jelenések könyve víziójában az új teremtésben nemcsak az ember formáló-
dik át alapvetően, de a természeti környezet is. Megszűnik a létezők egymásnak 
való kiszolgáltatottsága, és megszűnik a szükség. Az élettelen környezet elemei 
nem pusztítanak többé, az élők nem törnek egymás életére. Az élet vizének 
forrásából mindenki ingyen ihat, az élelmet az évente tizenkétszer (tehát fo-
lyamatosan) termő fa biztosítja, az egészséget a fa 
levelei. Az állatok sorsáról általánosságban véve nem 
szól a szöveg, kivéve Jel 22,15-öt: „Kívül maradnak 
az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a 
bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi 
a hazugságot!” A kutya a bibliai szövegekben leg-
többször negatív konnotációt hordoz, kiismerhetetlen, agresszív, a káosz erőivel 
rokon hatalma van az emberrel szemben – így kerül a hazugságot előnyben ré-
szesítők sorába.  A felsorolás ugyanakkor arról a szemléletről is árulkodik, hogy 
az állat rendelkezhet morális státusszal, azaz felelősségre vonható, elítélhető, 
büntethető. Ezen az alapon feltételezhető, hogy az erkölcsi értelemben tiszta 
állatok részesei lehetnek az új életnek.

Ha az állatokkal kapcsolatban nem is találunk több konkrétumot az új te-
remtés újszövetségi leírásaiban, egy szimbolikus állatról, a bárányról mégis 
szólnunk kell. Jézus Krisztus az új teremtésben Bárányként ül Istennel a trónu-
son, sugározza Isten fényét, és az ő könyvébe vannak beírva, akik bejuthatnak 
a mennyei Jeruzsálembe. A bárány a közvetítő: az ő teste és vére állítja helyre 
Isten és ember megromlott viszonyát. A szimbólum lehetséges vonatkoztatási 
pontjainak részletes kibontása szintén jelentősen árnyalhatja az állatok terem-
tett (és újjá teremtett) világban elfoglalt helyével kapcsolatos elképzeléseinket.

A kozmikus megváltás ökoteológiai konzekvenciái

Az ökoteológiai munka újabb korszakának jellemzője, hogy egyre nagyobb 
hangsúlyt kap az Újszövetség kozmikus megváltásra vonatkozó szakaszainak 
elemzése. Az elemzések döntő többsége két páli szöveghelyre támaszkodik, Róm 

 Lásd Hund szócikk. www.bibelwissenschaft.de/wibilex.
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8,9–23-ra és Kol 1,15–20-ra.  A Római levél verseinek alanya a ktisis, a teremtés 
vagy a teremtett világ – de hogy a fogalom itt pontosan kit és mit foglal ma-
gában (csak az embereket, a feltámadásra váró emberi testeket, a nem emberi 
teremtményeket, netán az angyalokat is), az messzemenő eltéréseket mutat a 

különböző magyarázatokban az ókortól napjainkig. 
Az ökoteológiai alapozású érvelések közös vonása, 
hogy értelmezésükben a ktisis magában foglalja a 
nem emberi világot, illetve a legtöbbre jellemző, 
hogy a kedvező jövő kilátásait az egész teremtésre 
vonatkoztatja, és a teremtés vajúdását az ökológiai 
krízissel hozza összefüggésbe.

Az ökoteológiai szövegek másik kiemelten fontos 
hivatkozási pontja Kol 1,15–20. A levél első fejeze-

tében található Krisztus-himnusz a teremtés és a megváltás művét kozmikus 
távlatokba helyezi. Az ökoteológiai értelmezés sarokpontja itt a minden (ta 
panta) sokszoros használata, hogy minden dolog célja és oka Krisztusban van, 
valamint az egész mindenségre vonatkozó megbékélés Krisztusban. 

A kortárs ökológiai szemléletű teológiai irodalomra jellemző a meggyőző-
dés, hogy az említett páli szakaszokból, a megfelelő hermeneutikai eszközök 
alkalmazásával, kibontható egy ökológiai szempontból is releváns mondanivaló. 
A nyilvánvaló különbségek ellenére a teremtés koherens narratíváját állítják 
elénk, a kezdetekről a problémákon és szenvedésen át a megoldásig. Pál levele-
inek kontextusából kiviláglik továbbá, hogy Isten megszabadító tette az egész 
teremtésre vonatkozik, nem csupán az emberekre vagy a kiválasztottakra. 
A teremtés végső célja, a megbékélés és a szolgaságból való szabadulás csak 
kín és szenvedés útján érhető el, az emberekre pedig – különös tekintettel a 
keresztény közösségek Krisztusban új életet nyert tagjaira – kitüntetett szerep 
hárul, hiszen arra hivatottak, hogy új identitásuknak megfelelően kifejezésre 
juttassák szabadságukat, előmozdítsák a békét és a megbékélést, és kövessék 
Krisztust a másokért való önfeláldozásban.

Ha a két oly gyakran idézett szakaszt tágabb környezetében vizsgáljuk, láthat-
juk, hogy mindkét levél központi témája – a Kolossé-levél vitatott szerzőségétől 
függetlenül – Krisztus univerzális kegyelme és megbékélése. Az új ember, „aki 
Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje 
őt” (Kol 3,10) még nem a végső állapot: folytonos megújulásra és a Krisztusban 
egyelőre elrejtett élet folytonos keresésére (Kol 3,1–3) van szüksége. A Krisztus 
kegyelmében részesült új ember földi élete tehát tevékeny, feladata Krisztus 
békességének előmozdítása. Ebben az értelemben megszűnnek az embereket 
korábban elválasztó kulturális, vallási, etnikai és társadalmi határok (Kol 3,11; 

 A páli teológia ökológiai vonatkozásáról bővebben lásd: H –H –S  2010.
 Uo. 217. o.
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Róm 3,29–20), s a szentek és szeretettek krisztusi közössége könyörületes szívvel, 
jósággal, alázattal, szelídséggel és türelemmel, megbocsátással, szeretettel és 
hálával fordul egymás felé. Róm 6,11-ben a szent élet folytatásában a hangsúly 
az igazság szolgálatára esik: „Tagjaitokat is adjátok 
át az igazság fegyvereiként Istennek.” Noha ezek a 
leírások kimondottan emberközpontúak, és nem 
tesznek explicit módon említést az új ember terem-
tett világhoz való viszonyulásáról, az egymás felé 
forduló szeretet, a megbocsátás, az Istennek szóló 
hálaadás, valamint az igazságosság megőrzése egy-
általán nem képzelhető el a teremtett világ egyéb létezőinek fi gyelmen kívül 
hagyásával, létünk feltételeinek szándékos kizsákmányolásával. A kozmikus 
megbékélés és a mindenekre kiterjedő igazságosság nem értelmezhető a te-
remtett világ romjain. 

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Milyen környezetetikai vonatkozású egyházi nyilatkozatokat ismer?

– Hogyan lehetnek képesek a közgondolkodás hatékony formálására az

egyház környezetetikai megnyilvánulásai?

– Milyen különbségek láthatók a teremtés kétféle narratívájában az ember 

feladatkijelölésére nézve?

– Milyen nehézségek elé állítanak az újszövetségi szövegek az ökoetika

szempontjából? Mely újszövetségi szakaszokra építhető egy keresztény 

környezeti etika?

Együtt a teremtésben

A protestáns ökoetika fogalomhasználatában és szemléletmódjában meghatá-
rozó jelentőségű az élet tiszteletének központi jelentőségét hangsúlyozó, Albert 
Schweitzertől származó gondolatmenet. Schweitzer (1915-ben!) megállapítja: 
„Annak a generációnak, amely hitt a valamiképp magától, automatikusan meg-
valósuló immanens haladásban, és úgy vélte, lemondhat az erkölcsi eszmények-
ről, s csupán képességei meg tudása alapján fejlődhet, e generációnak tévedéséről 
mai helyzete szörnyű bizonyítékot szolgáltatott.”  A világban eluralkodó káosz 
okát a fejlődés öncélúvá válásában, a kultúra által meghatározott erkölcsi vi-
lágnézet és a természetes világ- és életigenlés közti kötelékek felbomlásában 
látja. Mi állíthatja mégis helyre a kettő viszonyát? Schweitzer előtt egy esőerdei 
hajóút eseménytelen napjainak töprengése közepén szinte misztikus módon 

 S  1974, 121–122. o.
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jelenik meg az új erkölcsiség neve: az élet tisztelete (Ehrfurcht vor dem Leben). 
Visszaemlékezésében a következőképp fogalmaz: 

„Minden eddigi erkölcstan hiányossága, hogy azt hitte, csak az ember-
nek emberhez való viszonyával kell foglalkoznia. Valójában arról van 
szó, hogyan viszonyulunk a világmindenséghez és minden benne rejlő 

teremtményhez. Az ember csak akkor erkölcsös, 
ha magát az életet tartja szentnek, a növényekét és 
az állatokét épp úgy, mint az emberét, és igyekszik 
a lehetőséghez képest segítséget nyújtani minden 
szükséget szenvedő életnek. Csak a tágabb érte-
lemben vett, minden élőre kiterjedő, felelőssé-
gérzeten alapuló, univerzális erkölcs gyökerezik 
szilárdan a gondolkodásban. Az ember emberhez 
való viszonyának erkölcse csupán részlete az er-

kölcsnek. […] Így tehát a gondolkodásból fakadó mélyebb és erkölcsösebb 
haladásigény felemel majd minket szegényes kultúránkból és annak 
tévelygéseiből, hogy elvezessen az igazi kultúrához. Így születik meg 
majd előbb vagy utóbb a végérvényes reneszánsz, amely elhozza a békét 
a világnak.”

Schweitzer új, az élet tiszteletén alapuló erkölcsiségének következetes to-
vábbgondolására a 20. század második felében kerül sor. Fritz Blanke svájci 
egyháztörténész teremtett világgal szembeni felelősségünkről szóló 1959-es 
cikkében bevezeti a társteremtettség (Mitgeschöpfl ichkeit) fogalmát, amelynek 
értelmében az egész világot ugyanaz a teremtő szellem hatja át, az emberi és 
nem emberi létezők egyazon nagy család tagjai. A társteremtettség ugyanakkor 
kötelez: felelősek vagyunk „családtagjainkért”.

Miben áll ez a felelősség? A bibliai tanúságtételből kiviláglik, hogy az ember 
„két világ polgára”, része a teremtett világnak, ugyanakkor istenképűsége és 
Istentől kapott megbízatása révén maga is alkotó tevékenységet végez a világ-
ban. Ezt a kettősséget juttatja plasztikusan kifejezésre Philip Hefner teremtett 
társteremtő (created co-creator) fogalma.  Az ember ezek szerint Isten terem-
tett társteremtője, akinek célja, hogy szabad cselekvésével előkészítse a lehető 
legélhetőbb jövőt az ő létét lehetővé tevő természet számára. A természet nem 
csupán az egyes ember genetikai öröksége, hanem az egész emberiségé, egyszer-
smind egy olyan evolúciós és ökológiai valóság, amelyhez elválaszthatatlanul 
hozzátartozunk.  Teremtett voltunk azt jelenti, hogy eredetünkben és létünk-
ben mindenestül alá vagyunk vetve Isten teremtő kegyelmének. A teremtettség 
következménye, hogy nem vagyunk függetlenek sem a minket megelőző (kör-

 Uo. 128–130. o.
 B  1959, 193–198. o.
 A fogalom hátterét megvilágító elméleti összegzés 1993-ban jelenik meg: H  1993.
 Uo. 27. o.
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nyezeti, biológiai, kulturális) tényektől, 
sem a minket körülvevő (környezeti és 
kulturális) valóságtól – azaz fi gyelmünk 
nem korlátozódhat kizárólag Istenre és 
a másik emberre, hanem tekintettel kell 
lennünk a minket körülvevő nem emberi 
világra is. Az ember a természet függőségi 
viszonyainak hálózatába helyeztetett, s így 
életfeladatának is szükségképpen bele kell 
illeszkednie ebbe a hálózatosságba. A ter-
mészet egyszersmind a világról megsze-
rezhető tudás és a kegyelem közvetítője is.

A teremtett társteremtő fogalma az em-
ber környezethez való viszonyulásában a 
további területeken lehet hasznos. Egy-

részt hangsúlyozza, hogy az ember mindenekelőtt teremtmény, embertársaival 
és a természettel együtt. Az emberiség nem autonóm entitás, csak Istennel való 
kapcsolatában az, ami. A teremtettség és a függőség alapvetően meghatározza 
emberi mivoltunkat. Isten és a természet az emberben kapcsolódik össze a 
maga legnagyobb teljességében, illetve a teremtettség kapcsolja Istenhez és a 
természethez egyaránt. Az ember teremtett társteremtősége nem jelenti ugyan-
akkor azt, hogy kénye-kedve szerint cselekedhet. Isten akarata, hogy az ember 
társteremtő legyen, így a természet és az ember is 
Isten szándékainak terepén mozog. A folyamatos 
teremtés (creatio continua – az a képzet, hogy Is-
ten eredeti teremtése óta a teremtett világ Isten 
szándékával összhangban változik, tart valahonnan 
valahová, kiteljesedik) az ember szerepével együtt 
nyeri el legteljesebb értelmét. A teremtett társte-
remtő megalkotásával Isten megalapozza az evolú-
ció további irányát, illetve a világ jövőjét. Ebben a 
megközelítésben a Krisztus-esemény (Krisztus mint új Ádám vagy mint az igazi 
humánum prototípusa) állítja elénk a modellt, amelynek elérésén fáradoznunk 
kell. A szeretet parancsa kell hogy vezéreljen bennünket nemcsak személyes 
kapcsolatainkban, hanem azokon túl is, az egész teremtett világ irányában.

Társaink, az állatok

Az ember teremtett világban betöltött helyét az egyéb teremtményekhez fűződő 
viszony tükrében is érdemes megvizsgálni. A teremtés- és őstörténet kapcsán 
már utaltunk ember és állat társteremtettségi helyzetére. A Biblia állatokkal 
kapcsolatos mondanivalója azonban nem szorítkozik csak a Genezis könyvére. 
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A zsoltárok között több példát találunk, ahol az Isten színe előtt egyenrangú 
teremtett lények és dolgok a Teremtőt és a teremtés jóságát dicsérik (ilyen pl. 
Zsolt 104; 147; 148). Jób könyvében Isten első és második beszédében a teremtett 
világ tökéletességét, végtelen sokszínűségét és az állatok teremtésben elfoglalt 
helyét járja körül. A teremtés csodái között az ember csupán egy a sok közül 
(„Nézd csak a vízilovat! Én teremtettem, mint téged.” Jób 40,15), léte elválaszt-
hatatlanul egybe van szőve a teremtett világ többi elemével.

A Biblia keletkezésének idején ember és állat a nomád-félnomád állattartás 
kultúrájában egymás szoros közelségében, kölcsönös egymásrautaltságban 

élt. A bibliai szövegekben gyakran láthatjuk, hogy 
az állat segíti az embert (erre példa Bálám, Jónás 
vagy Illés története), vagy fordítva, az ember segí-
ti az állatot (ennek legjellegzetesebb ószövetségi 
példája Nóé állatmentő szerepvállalása). A szoros 
viszony nem csupán a közös narratívákban jelent-
kezik, az állatok alanyai a mózesi törvénynek is. 
A munkát végző állattal emberségesen kell bánni, 

a szamárról le kell venni a túl nehéz terhet, a mezőn dolgozó állatnak nem 
köthetik be a száját (ehet munkavégzés közben), valamint nekik is jár a pi-
henés: rájuk is vonatkozik a szombat törvénye (2Móz 23,5; 23,12; 5Móz 25,4). 
A törvény azonban nemcsak a haszonállatokra terjed ki, az állat életének és 
természetes életfeltételeinek megóvására is felszólít.  Az Ószövetség szemlé-
letének megfelelően az állat képes a rossz cselekedetre, s a gonosz tett követ-
kezményeképp büntetésben is részesül (1Móz 9,5; 2Móz 11,5; 2Móz 21,28–32; 
3Móz 20,15–16). Az állatok bűnbánatára és vezeklésére is találunk példát, 
mikor Jónás prédikálására megtér Ninive: az állatok az emberekkel együtt 
böjtölnek, öltenek zsákruhát és kiáltanak Istehez (Jón 3,7–8). Az ószövetségi 
gondolkodásmódban tehát az állat olyan lény, amely az emberhez hasonlóan 
elszámoltatható, jogai és kötelezettségei vannak, képes bűnt elkövetni és 
bűnéért vezekelni.

Fontos motívum, hogy ember és állat földi sorsa azonos, mindegyikük osztály-
része az elmúlás. Ez jelenik meg például a 49. zsoltárban („Mert a gazdag ember 
sem marad meg, hasonló az állatokhoz, amelyek kimúlnak”). Hasonló gondolattal 
találkozunk a Prédikátor könyvében is: „Az emberek sorsa olyan, mint az álla-
toké, egyforma a sorsuk: ahogyan meghal az egyik, ugyanúgy meghal a másik is, 
és egyfajta lélek van mindegyikben, nem különb az ember az állatnál.” (Préd 3,19)

Az embert társként kísérő állatok áldozati felajánlásként ugyanakkor fontos 
közbenjárói funkciót is gyakorolnak ember és Isten között. Az áldozati kultusz 

  „Ha útközben fán vagy a földön madárfészket találsz, amelyben fi ókák vagy tojások vannak, és az 
anya rajta ül a fi ókákon vagy a tojásokon, ne vedd el az anyát a fi ókákról.” (5Móz 22,6) „Hat éven át 
vesd be földedet, és takarítsd be termését! A hetedikben azonban hagyd parlagon, hagyd magára, hadd 
egyenek róla néped szegényei! Ami pedig marad még rajta, egye meg a mezei vad.” (2Móz 23,10–11)
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tiszta formájában az állat nem puszta eszköz, célja nem az áldozat megsemmi-
sítése, hanem az ember számára fontos és becses valami felajánlása, odaaján-
dékozása Istennek. Andrew Linzey értelmezésében az áldozat meghozatalakor 
az áldozat életét felajánljuk Istennek, ezzel egyszersmind elismerjük, hogy az 
élet nem az ember, hanem Isten tulajdona, s az életet Isten képes elfogadni és 
átalakítani.  Az ószövetségi szemlélet ilyenformán egyensúlyban tartja az ál-
dozati kultuszban végrehajtott ölést és az állatokkal való szeretetteli, az állatok 
teremtettségbeli méltóságára tekintettel lévő bánásmódot. 

Az Ószövetségben láthattuk, az állatok lépten-nyomon elkísérik az embert 
konkrét és szimbolikus alakokként egyaránt. Az Újszövetség ezzel szemben 
alig szól az állatokról. Az evangéliumok a természeti hasonlatokon és néhány 
szimbolikus példán túl nem foglalkoznak velük az Ószövetségben tapasztalt 
részletességgel, Pálnál pedig jelenlétük szinte teljes hiányával szembesülhe-
tünk. Az Újszövetségből kirajzolódó etikában nem 
vonatkoznak rájuk törvények, és semmiféle utalást 
nem találunk, amelyből explicit módon kiderülne, 
vonatkozik-e rájuk a szeretet parancsa. Meglepő 
lehet ez annak fényében, hogy a páli tanítást a lehető 
legszélesebb értelemben vett inkluzivitás, azaz a 
hagyományos társadalmi előítéletekkel szembeni, a 
kitaszítottak és gyengék melletti határozott fellépés 
jellemzi. E hiányt Richard Ryder pszichológus-eto-
lógus úgy magyarázza, hogy az Újszövetség „egy 
krízis dokumentuma”, s mint ilyennek, elsődleges 
feladata, hogy Jézus Krisztus küszöbön álló visszatérésére készítsen fel. Mivel 
megítélése szerint az erre a területre vonatkozó ószövetségi parancsok és út-
mutatások még nem veszítettek tudatformáló erejükből, újrafogalmazásukra 
nem volt szükség.

Hol helyezhetjük el az állatokat a teológia rendszerén belül? Az ószövet-
ségi kép egyszerre mutatja az állat és ember közti hierarchikus és partneri 
kapcsolat lehetőségét és szimultán szükségességét. Az ember felelősséggel 
tartozik az egész teremtett világért (köztük az állatokért), ugyanakkor eredete 
és sorsa egyezik az állatokéval: ugyanabból a porból formáltattak, ugyanaz 
az isteni lehelet (nefes) keltette őket életre, és ugyanúgy osztályrészük a 
szenvedés és a halál. Az ember és az állat életfolytatása összekapcsolódik a 
munkában és a pihenésben, a hétköznapokban és az ünnepi kultuszban, a 
bűnben és a bűnhődésben, és minden valószínűség szerint a megváltásban 
és a feltámadásban is.

E tekintetben a kortárs ökológiai indíttatású teológia, a kortárs etológiai, 

 L  1994, 104–105. o.
 R  2000, 27. o.
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biológiai és pszichológiai kutatásokkal egybecsengő módon nem lát egyértelmű 
szakadást az ember és az állat között. Az emberi faj kitüntetettsége ebben az 
értelemben kulturális konstrukció, a nem emberi állatok (non human animals) 
alacsonyabb rendűségére való hivatkozás nagymértékben hasonló az osztá-
lyalapú, faji vagy nemi diszkriminációhoz. A nem emberi állatok hátrányos 
megkülönböztetését a szakirodalom a speciesizmus/specieizmus (speciesism) 
fogalommal jelöli.

Animal ethics

Az állatokkal kapcsolatos etikai kérdés-
felvetéseknek három nagy csoportját 
különbözteti meg J. Baird Callicott.  Ez 
a három csoport két fi lozófi ai: az utili-
tariánus, a deontológiai és egy biológi-
ai, „kommunitárius” etikai paradigmát 
jelent. A modern kori utilitarianizmus 
gyökerei Jeremy Bentham (1748–1832) 
18. századi fi lozófus elgondolásaira ve-
zethetők vissza.  Bentham számára a
szenvedésre vagy örömre való képesség
az a tulajdonság, amely a létezőket erkölcsi szempontból megkülönbözteti,
azaz az élőlények közti morális választóvonalat nem a racionalitás, hanem
csakis a szenvedés képessége (sentience) húzhatja meg. (Már Benthamnál ta-

lálkozhatunk azzal a gondolatmenettel, hogy ha a 
gondolkodás képessége lenne az embert emberré 
tevő kitüntetett kategória, akkor a gyermekeknek 
és a gondolkodásban akadályozott személyeknek 
ugyanaz a bánásmód járna, akár az állatoknak.) 
A 20. században Peter Singer Animal Liberation 
című műve  kiterjeszti a „lehető legtöbb jó a lehető 

legtöbbeknek” utilitariánus elvét az állatokra is, arra hivatkozva, hogy az em-
ber és állat közt hagyományosan meghúzott határvonal teljességgel önkényes. 
A deontológiai paradigma továbbvitele Tom Reagan nevéhez fűződik, aki az 
állatok életének önértéke (intrinsic value) alapján az állatok alapvető jogaiért 

 A speciesism terminusát Richard D. Ryder vezette be az állatokkal foglalkozó tudományos 
diskurzusba. Magyarul helyenként „embersovinizmusként” is használatos.

 Az állatokkal foglalkozó etikáknak egyelőre nincs igazán találó, a tudományos szóhasználatban 
meggyökeresedett magyar változata, ezért az angol kifejezés. 

 C  2016, 64. o.
 B  1789.
 S  1975.
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száll síkra.  A kommunitárius etikai kérdésfelvetésnek – ahogy Callicott rá-
mutat – szintén megtalálhatjuk a korai hajtásait például Darwin (sok tekin-
tetben Hume-ig visszanyúló) Az ember származása című 1871-es művében,  
amelyben egyebek mellett az etika evolúciójával is foglalkozik. Darwin az 
erkölcs történetét az erkölcsi szféra egyre nagyobb mértékű kiterjesztéseként 
értelmezte, amely előbb-utóbb az egész emberiséget, végül a szenvedésre képes 
állatokat is átfogja. A biológiai vagy kommunitárius etika egyik legjelentő-
sebb 20. századi képviselője Aldo Leopold (1887–1948).  Az általa kidolgozott 
földetika (land-ethic) alapvetése, hogy valamit abban az esetben tarthatunk 
jónak, amennyiben azok a természetes közösség integritásának, stabilitásának 
és szépségének megőrzésére irányul. Leopold kiterjeszti az etikai közösséget 
a teljes ökoszisztémára. 

A két fi lozófi ai megközelítés szélsőségesen individualista szemléletet tükröz, 
míg Leopold földetikája a holisztikus látásmód jegyében fogant: szinte kizá-
rólag az egyes organizmusoknál magasabb szintű 
szerveződésekről (biotikus közösségekről: fajokról, 
erdőkről, mocsarakról, folyókról, tengerpartokról) 
beszél. Az állatfelszabadítási és az állatok jogai mel-
lett érvelő fi lozófi ai irányzatok és a rendszerszemlé-
letre törekvő földetika összeegyeztethetetlenségéből 
jól kirajzolódik az ún. biocentrikus és ökocentrikus 
környezeti etikák konfl iktusa. Ha egy ökoszisztéma integritásának és stabili-
tásának megőrzése a cél, nem lehet az állatok egyes egyedeinek szenvedéséből 
kiindulni – az egyedek szenvedése ugyanis csak az ökoszisztéma életébe va-
ló nagymértékű beavatkozással szüntethető meg vagy csökkenthető. A nagy 
rendszerek működésén alapuló tájékozódás ugyanakkor, jellegéből fakadóan, 
egyszerűsít és uniformizál – a teremtett lények egyedi arca, egyedi sorsa, egye-
di örömei és fájdalmai, melyek a teremtett világhoz fűződő kapcsolatunkat 
legalább ennyire meghatározzák, nem jutnak benne szerephez.  Stephen H. 
Webb szerint az erősen patriarchális szemléletű, az állatokat tárgyiasító, „tu-
dományos” viszonyulás helyett valódi együttérzésre lenne szükség, mivel a 
szenvedés mélysége csak a személyes odafordulásban érezhető át igazán.  Webb 
szerint a döntő kérdés, hogy az állatokhoz való jelenlegi társadalmi viszonyulás 
átalakulásának és a teremtmények személyes méltóságának alapját képezheti-e 
valaha a „sebezhető szeretet”.

 R  1983.
 D  1968, 158. o.
 L  1949.
 Holmes Rolston idevágó tanulmányában az egyesült államokbeli nemzeti parkokban felmerülő 

konkrét etikai dilemmákon keresztül mutatja be a hagyományos fi lozófi ai megközelítésekben 
rejlő ellentmondásokat. R  2005.

 W  1998, 57. o.
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TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Hogyan jellemezné az „élet tiszteletének” fogalmát és szemléletmódját? 

Milyen szellemi áramlatok rokoníthatók a schweitzeri gondolkodással?

– Hol helyezkednek el a nem emberi létezők a keresztény világképben?

Milyen bibliai textusok foglalkoznak a teremtett lények helyének meg-

határozásával?

– Mely bibliai szakaszok segíthetnek a természettudomány újabb felfe-

dezéseinek és belátásainak a környezeti etikába való integrálásában?

Az ember táplálkozásával kapcsolatos 

etikai kérdések

A növények az élettelen környezetből 
nyert energia átalakításával biztosítják 
saját fejlődésüket és fennmaradásukat. Az 
állatok és emberek táplálkozásának sajá-
tossága, hogy csak egy másik élőlény elfo-
gyasztása árán juthatnak hozzá a saját éle-
tük fenntartásához szükséges energiához. 
A tápláléklánc nem elsődleges elemeinek 
tehát nagyszámú másik élőt kell elpusztí-
tania az életben maradáshoz. A növények 
termesztése/létrehozása és elfogyasztása általában nem okoz etikai konfl iktust, 
az állatokkal kapcsolatban azonban más a helyzet. A környezetetikai kérdések, 
azon belül is az állatokkal kapcsolatos etikai kérdések iránti érdeklődés fellendü-
lésével az elmúlt évtizedekben megsokszorozódott a táplálkozással kapcsolatos 
etikai-fi lozófi ai megnyilatkozások száma is. Zajos viták kereszttüzébe kerültek 
többek közt a nagyipari állattartás jelenlegi rendszerének morális vonatkozásai 
(elsősorban az állatoknak okozott fájdalommal, az állatok alapvető igényeinek 
kielégítetlenségével, valamint leölésük körülményeivel kapcsolatban), illetve 
a különböző elméletek indulatoktól nem mentes ütköztetése zajlik az emberi 
táplálkozási szokások megváltoztatásának szükségességét illetően is. 

Az állatokhoz való viszonyulás fi lozófi ai háttere gyakran szinte kötelező 
jelleggel vonja maga után a jellegzetes étkezési mintázatokat. Az állatok jogait 
szem előtt tartó deontológiai irányzat egyértelműen elutasítja a húsevést. Az 
utilitarista hozzáállás megengedőbb: a nagyipari állattartásban tapasztalható 
visszaélések kiküszöbölésével, az állatok alapvető szükségleteinek kielégítése 
és feleslegesen okozott szenvedéstől mentes jólléte mellett az állatok levágása 
és elfogyasztása alapvető etikai aggályok nélkül szolgálhatja az ember jóllétét 
és elégedettségét. A Leopold földetikájára alapozott kommunitárius etika ennél 
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szorosabb határokat von, ugyanakkor szabályalkotásában nem csupán az állatok 
jóllétére vagy az emberi szükségletek kielégítésére támaszkodik, hanem jóval 
szélesebb körben tájékozódik. Célja, hogy minél nagyobb területeken álljon 
helyre az ökoszisztémák természetes, „vad” állapota, mégpedig olyan módon, 
hogy a növényi alapú táplálkozás mellett csak a szigorúan szabályozott keretek 
közt elejtett, vadon élő állatok húsának fogyasztása legyen elfogadható (a mai 
húsfogyasztás mértékéhez képest igen csekély meny-
nyiségben). Ez elősegítené természetes életközössé-
gek nagyarányú gyarapodását, mivel a haszonállatok 
létszáma a maihoz képest a töredékére apadna, a 
takarmányozásukhoz szükséges termények előál-
lításához jóval kisebb termőterületek is elegendőek 
volnának, valamint a haszonállatok által termelt 
üvegházhatású gázok kibocsátása is számottevően 
mérséklődne. Nem mellékes szempont, hogy ezen intézkedések végrehajtása csak 
összefogáson alapulhat. A szigorú vegetarianizmust követelő etikai irányzatok 
helytelenségét bizonyító érvelésekben gyakran felmerül, hogy a hústermékektől 
való egyéni és az egyén szabad döntésén alapuló tartózkodás legfeljebb szimboli-
kus jelentőséget hordozhat, globális szinten azonban hatástalan marad (ez az ún. 
ineffi  cacy argument). Megfontolandó továbbá a Callicottnál felmerülő plurális 
mérlegelés szükségessége. Callicott – Darwin elméletére épülő – elgondolásában 
az ember egyszerre több közösség tagja (ide tartozik a család, a lakóközösség, 
a nemzet, az emberiség, és végső soron a természeti létezők nagy közössége). 
E közösségek érdekei ellentmondhatnak egymásnak, így a legtöbb esetben – így 
a húsfogyasztás esetében is – mérlegelnünk kell, döntésünkkel melyik közösség 
igényeinek teszünk eleget. A húsfogyasztás egyes esetekben tehát megengedett 
(vagy egyenesen elvárás) lehet.  

A táplálkozás megítélése a kortárs teológiai etikákban

A táplálkozás mint önálló kutatási terület az elmúlt évtizedekben talált elfo-
gadásra a teológiában. Az elfogadás azonban távolról sem teljes, ahogy David 
Grumett fogalmaz, a széles körűen tájékozódó posztgraduális műhelyek hi-
ánya, illetve a konzervatívabb, a témát teológiai szempontból érdektelennek 
ítélő szakfolyóiratok által támasztott publikációs nehézségek komoly akadályt 
jelentenek a szakterületen tevékenykedni kívánó teológusok számára.  A táp-

 Callicott cikkében két olyan anekdotát idéz, amelyekben meggyőződéses vegánok saját sza-
bályaikhoz való merev ragaszkodásukkal sértették meg az asztalközösséget, ill. környezetük 
jóindulatú, ám e kérdésben nem kellőképpen informált odafordulását. Callicott i.m. pp. 60–61. Pál 
1Kor 8,8–13-ban az elvek helyett az empátiára helyezi a hangsúlyt: nem az étel hordoz jelentőséget, 
hanem a testvérek egymás iránti odafi gyelése. 

 G  2013.
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lálkozásteológiai tanulmányok fókuszában jellemző módon elsősorban etikai, 
az etikán belül is kiemelten környezetetikai kérdések állnak. Megállapítható, 
hogy az 1990-es, 2000-es évek során lassanként kialakult egyfajta tudomá-
nyos konszenzus, amely a globális felmelegedést, a klímaváltozást, a biodi-
verzitás csökkenését, illetve a környezeti tényezők által befolyásolt gazdasági 
egyenlőtlenségnövekedés tényét elfogadja, céljának pedig ezen ártalmak lehető 
leghatékonyabb csökkentését tekinti. A közös kiindulópont körvonalazódása 
egészen biztosan szerepet játszott a táplálkozásteológiai tanulmányok számának 
látványos növekedésében. 

Az étkezéssel kapcsolatos kortárs teológiai diskurzust a jelentékeny tényfel-
táró szakasz után egyre inkább foglalkoztatja a lehetséges cselekvési tervek ki-
dolgozása. Újra meg újra felmerül, hogy a keresztény lét egyes kiemelt erkölcsi 
értékeivel (igazságosság, erőszakmentesség, önmegtartóztatás) összhangban 
értelmezett vegetarianizmus gyógyírként szolgálhatna az ipari hústerme-

lés és -feldolgozás megannyi környezetkárosító 
hatására. A tervek hatókörüket tekintve megle-
hetősen széles spektrumot ölelnek fel a „szerény 
javaslattól” az általános keresztény vegetarianiz-
mus sürgető imperatívuszáig. John M. G. Barclay 
szerint – noha a kereszténység idáig sosem tett 
általános tabuvá semmilyen étkezési szokást – a 
globális ökológiai krízis jelen körülményei között 

a kereszténység sürgős etikai feladata lenne a húsevés tilalmának bevezeté-
se.  Érvelését Barclay mindenekelőtt Pál Első korinthusi levelére és a Római 
levélre építi. Megállapítja, hogy noha az étkezést a teológia hagyományosan 
adiaphoronnak tekinti, és lehetséges, hogy maga az étel fi zikai mibenléte 
valóban semleges számára, nem mondható el ugyanez az étel elfogyasztásá-
nak kontextusáról. Nem mindegy, hogy az étkezés milyen felsőbb hatalom 
felé orientálódik (a bálványimádás vagy az Istennek való hálaadás irányá-
ba), s ugyanígy nem mindegy, hogy étkezésünkkel megbotránkoztatjuk-e 
embertársainkat. Az 1Kor 11-ben leírtak alapján az úrvacsora etikájának kell 
irányadónak lennie minden étkezésünkben, azaz a kompromisszummentes 
Isten felé fordulásnak és az egymás (különösen a gyengék, sebezhetők és 
éhezők) iránti lankadatlan fi gyelemnek. Barclay a metodista alkolholtilalom 
korabeli bevezetését állítja elénk például, amely szerinte egy olyan lokális, 
specifi kus problémára adott válasz volt, amely nem feltétlenül érvényes min-
den körülmények között. Minden tilalomban a következő elv a fontos: vajon 
nem rombolja-e környezetünket, ha élünk a számunkra adott szabadság 
lehetőségeivel, s vajon észrevesszük-e, ha mégis?

 B  2011.
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A táplálkozással kapcsolatos etikai kérdések 

az egyházi hagyomány tükrében

Nem a bibliai szöveg, hanem az egyházi étkezési hagyományok felől közelíti meg 
a környezet iránt érzékeny étkezés etikáját David Grumett Digesting the World 
című cikkében.  Fontosnak tartja, hogy visszatérjünk az önmegtartóztatás (ezen 
belül is leginkább a rendszeres böjtölés) korábbi formáihoz, képesek legyünk 
újra fegyelmet gyakorolni magunk fölött az étkezésben; ehhez ad segítséget 
a keresztény hagyományok újrafelfedezése. Mivel Grumett szerint az eukha-
risztia az étkezés fogalmát a konkrét, kézzelfogható valóság felől a teológiai 
szimbolizmus irányába tolta el, ezért az étkezés spirituális újraértelmezéséhez 
az egyházi hagyomány liturgián kívüli elemeit kellene elsősorban használni.

A keresztény aszkézis gyakorlásának szükségességét mások is szóvá teszik. 
Barbara Brown Taylor arról beszél, hogy mai világunkban igenis van helye az 
aszkézisnek, legfőképp azért, mert a „mértéktelen-
ség kultúrájában” élünk.  Ha az egyház megtanul 
nemet mondani az állandó fogyasztásra való kész-
tetésre, megtestesítője lehet annak az alternatív 
életformának, amely megpróbálja fogyasztását egy 
gazdagabb élet megéléséért korlátozni. Más megkö-
zelítésből, mégis hasonló álláspontot képvisel Eli-
zabeth L. Antus, aki a (testképzavarokkal gyakorta kéz a kézben járó) étkezési 
zavarok leküzdésének lehetőségét, illetve a pozitív énkép kialakulásának zálogát 
látja a táplálékban jelen lévő Isten, Isten és a táplálkozási aktus elválaszthatat-
lanságának felismerésében.

A böjtölés egész más előjelű értelmezését adja Stephen H. Webb egyik heves 
vitát kiváltó cikke, amelynek kiindulópontja a szigorú keresztény étkezési előírá-
sok már említett hiánya.  Korunk tárgyi és eszmei túlkínálatában az étkezéssel 
kapcsolatos elvek és értékek terén is könnyen ismerünk el sajátunknak olyan 
gyakorlatokat, amelyek igazából a legcsekélyebb mértékben sem kapcsolódnak 
a Krisztus-követés valóságához. Webb provokatív tézise a következő: a gyorsét-
termek kínálata a táplálkozás esszenciáját testesíti meg, sokkal inkább, mint az 
ínyenceknek szóló különféle emelkedett magazinok. A gyorsétel nem több, nem 
kevesebb, mint a test üzemanyaga, s nem mellékes szempont, hogy előállítása 
és fogyasztása gazdaságos, a forgalmazott termékek pedig bizonyítottan egyre 
egészségesebb alapanyagokból és élelmiszer-biztonsági szempontból is egyre 
ellenőrzöttebb eljárásokkal készülnek. Webb érvelése szerint az úrvacsora 
kérdésében Pál is az egyszerűség mellett tette le voksát, mivel megértette, 
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hogy egyedül az egyszerűség révén hidalhatók át a résztvevők közti társadal-
mi és kulturális különbségek. (Az úrvacsorát ünnepi étkezésként elképzelők 
páli megregulázása ugyanakkor implicit módon az úrvacsora valódi étkezés/
táplálkozás jellegének későbbi elhalványodását tette lehetővé.)

Az étkezés teológiájával foglalkozó szakember paradox módon arra szólítja 
fel olvasóit, hogy az táplálkozásnak ne tulajdonítsanak túlzott jelentőséget. 
A gyorsételek – Webb olvasatában – a mértékletesség kifejezői (mindenekelőtt az 

idővel való jó gazdálkodás szemszögéből). A gyorsé-
telek fogyasztása abban az értelemben tekinthető 
böjtnek, hogy az étel ebben az esetben eszköz és 
nem öncél. Az etikus étkezést és fogyasztást célul 
kitűző mozgalmakat (mint például az ún. ethical 
food movement vagy a local food movement) Webb 
az elitizmus alapvetően káros megnyilvánulásainak 
tartja, amelyek különösen is alkalmasak arra, hogy 

rejtett vagy nyílt politikai célokat, esetleg valamilyen ezoterikus színezetű 
pszeudoteológiát szolgáljanak. A gyorsétkezés és a nagyipari élelmiszer-előál-
lítás Webb szemében a keresztény ember számára szükségszerűen elfogadha-
tó valóság, míg az organikus élelmiszerek termesztése és kereskedelme csak 
olyan, erősen korlátozott lehetőség, amely nem áll a realitás talaján. A szabad 
piac működési mechanizmusai nem kerülhetők meg azzal, hogy néhányan 
megpróbálják kivonni magukat hatóköréből. 

Webb provokatív hangvételű cikkére válaszolt a The Other Journal ugyana-
zon, teológia és étkezés kapcsolatát körüljáró tematikus számában William T. 
Cavanaugh Out to Lunch című írásában.  Elismeri, hogy a keresztény ember 
nem emelheti az erények szintjére a fi ne cuisine esztétikumából fakadó önké-
nyeztetést, illetve hogy világosan különbséget kell tenni a táplálkozás tisztán 
szentségi és bálványimádó megközelítése között. Rámutat azonban arra is, 
hogy nem lehet összemosni a gourmand megközelítését azoknak a hétköznapi 
embereknek a célkitűzésével, akik a maguk szerény eszközeivel az igazságosság 
és észszerűség lehetőség szerinti legnagyobb helyreállítására törekszenek.  
Cavanaugh szerint Webb egyenlőségjelet tesz a konyhaművészet részletei iránti 
fogékonyságot a fejlett spirituális érzékenység jeleként értelmező sznobok és 
azon jóérzésű emberek közt, akik a helyi vásárlóközösségek létrehozásával 
a helyi termelők tisztességes megélhetését teszik lehetővé. Az ún. local food 
movement Cavanaugh szemében egyike az Egyesült Államokban a központosí-
tott hatalmat célzó legsikeresebb alulról szerveződő, demokratikus ellenállási 
mozgalmaknak, amelyet meglehetősen nagy kár lenne puszta sznobizmusnak 

 C  2011. 
 Webb egyébként következetesen a gourmand (és nem a gourmet) fogalmát használja, akkor 
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címkézve a szőnyeg alá söpörni. Cavanaugh számára elfogadhatatlan, hogy az 
elitizmus elleni dühödt kirohanás során Webb egyenesen a mezőgazdasági tö-
megtermelés és a McDonald’s-hoz hasonló óriáscégek védelmére kel. Cavanaugh 
kritikájában elsősorban azt sérelmezi, hogy az esztétikai szemléletű elitizmus 
ostorozása közben Webb mintha egyáltalán nem 
fi gyelne a jelenlegi élelmiszerelőállító-rendszer ki-
áltó környezeti és társadalmi igazságtalanságaira.

Ugyanazon lap hasábjain refl ektál mindkét szerző 
írására Matthew Barton.  Kiemeli, hogy homloke-
gyenest eltérő közelítésmódjuk ellenére a két szerző 
egyetért abban, hogy a táplálkozás a teológia számára 
valóban lényeges kérdés, nem is annyira deontológiai, 
mint teleológiai szempontból – az általunk választott 
és elfogyasztott táplálék meghatározó abban az értelemben, hogy tükrözi szemé-
lyiségünket és a teremtésben elfoglalt helyünkről alkotott képünket.

Barton szerint a páli – egyszerre realista és idealista (azaz a teremtés bukott 
voltával számot vető, ugyanakkor a megváltott életre való elhívás szavát örömmel 
fogadó) – látásmód önkényes szétválasztása fi gyelhető meg a két szerzőnél: a két 
ellentétes álláspont közül Webb képviseli a realista pólust, míg Cavanaugh az idea-
lista szemléletet. Webb az étkezési szokások megválasztásának alapját az Isten 
felé fordulásban és nem a világ megváltoztatásának igényében látja. Barton joggal 
mutat rá azonban, hogy ha az istenszeretet az eljövendő királyság reményében 
nem váltja ki a világ jobbításának igényét, akkor az nyilvánvalóan nem a teremtő, 
megerősítő és megváltó Isten szeretete. Az istenszeretet és a cselekvő gyakorlat 
egymástól való elválasztása Barton szerint hibás és terméketlen érvelési technika. 

Barton megjegyzi ugyan, hogy a táplálkozással kapcsolatos diskurzusokban 
is gyakori jelenség az erősen stigmatizáló és túlzó retorika (amely sajnála-
tos módon mindkét elemzett szerzőnél megfi gyelhető), ám kritikájában nem 
tesz kísérletet ennek dekonstrukciójára. Ehelyett egy új szempont bevezetését 
szorgalmazza, amely a korábban látott példákhoz hasonlóan a nem emberi 
létezők perspektíváját próbálja beemelni a vitába a táplálkozás kérdéseiben 
való tisztánlátás elérése érdekében. Barton úgy látja, egyik szerző sem szentel 
elegendő fi gyelmet a nem emberi teremtményeknek, pedig ha étkezésünkben is 
Isten teremtését ünneplő keresztényekként akarjuk magunkat defi niálni, akkor 
nem feledkezhetünk meg társainkról, akik velünk együtt nemcsak a teremtés 
kedvezményezettjei, hanem Isten szövetségének, inkarnációjának és megváltó 
tettének is részesei. Noha a nagyipari állattenyésztéssel szembeni civil fellépés 
hatékonysága valóban limitált, ez nem ok arra, hogy ne tegyünk semmit. Barton 
a felelős keresztény étkezési magatartást – számos kollégájához hasonlóan – a 
vegetarianizmusban látja. A vegetarianizmust nem látja „bűntelen” táplálkozási 
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ségünket és a teremtésben 

elfoglalt helyünkről alkotott 

képünket.
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formának (amely ne róna terheket a környezetre), illetve nem kívánja a hús-
fogyasztás tilalmát sem vallási tabuvá emelni, ugyanakkor a nyugati világot 
meghatározó jelen idejű valóságra adott radikális és életadó választásnak tartja. 

A fent vázoltak vélekedésekből jól látszik, hogy az étkezéssel kapcsolatos kérdé-
sekre napjainkban javarészt etikai, kisebb részt politikai teológiai válaszokat ka-
punk. Hangsúlyos szerepet kap a teremtett világ iránti felelősség kérdése, illetve az 
emberi társadalmak (és nem emberi életközösségek) jólléte iránti elkötelezettség. 
Mindkét megközelítésre jellemző, hogy ökológiai és eszkatológiai szempontból is 
előremutató megoldást lát a húsmentes táplálkozásban: a vegetariánus életmód 
szélesebb körű elfogadása idővel jelen környezeti problémáinkat is enyhítheti, 
egyszersmind az elkövetkező új élet létezők közti általános békéjének egyfajta elő-
képét is adja. Fontos elem, hogy az étkezéssel kapcsolatos teológiai diskurzusban 
komoly vita alakul ki a felelős keresztény magatartás mibenlétét illetően. Mivel 
az étkezési szokások az egyéni és a csoportidentitás kialakulásában is jelentős 
szerepet játszanak, a keresztény emberek és közösségek számára egyáltalán nem 
mindegy, hogy a teológia hogyan foglal állást e kérdésben. 

A konkrét bibliai szövegek közül (az ószövetségi törvényeken túl) mindene-
kelőtt Pál levelei szolgálnak a teológiai érvelés alapjául. Noha Pálnál az étkezés 
első látásra nem más, mint adiaphoron, a gondos elemzés során kibomlik, 

hogy a korai keresztény gyülekezetekben az étke-
zés mikéntje közösségformáló erő. Az etikai meg-
fontolásokat is szem előtt tartó táplálkozásmód 
formálódását illetően a bibliai szövegek mellett 

megfontolandó tanulságokkal szolgálhat az étkezéssel kapcsolatos (de nem 
feltétlenül biblikus alapokon nyugvó) egyházi hagyományok felelevenítése is.

Összegzés

A tanulmány az ökoteológia teremtéstörténeti és szótériológiai megközelítés-
módjainak vázlata, illetve az azokból fakadó lehetséges etikai konzekvenciák 
rövid bemutatása után két, környezeti szempontból kiemelt jelentőségű etikai 
területet jár körül, az ember–állat viszony és a táplálkozás problémakörét. Az 
így felrajzolt helyzetkép megmutatja, hogy az ökológiai perspektívájú teológi-
ai tájékozódás egyre jelentősebb mértékben határozza meg korunk teológiai 
gondolkodásmódját. Az elmúlt négy-öt évtized során – a környezeti problé-
mák elmélyülésével és tudatosulásával párhuzamosan – számos olyan elméleti 
alapvetés látott napvilágot ezen a tudományterületen, amelynek széles körű 
ismertetése az oktatásban is kívánatos volna. Az ökoteológiai jellegű kérdésfel-
vetések végiggondolása komoly segítséget jelenthetne továbbá az egyes egyházi 
közösségekben a környezeti kérdésekkel kapcsolatos etikai munkában és az 
ezen közösségeket érintő aktuális döntéshozatali helyzetekben. 

…a korai keresztény gyüleke-

zetekben az étkezés miként-

je közösségformáló erő.
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TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Hogyan vélekednek a különböző etikai megközelítések a húsfogyasztás 

mai mértékéről a nyugati világban?

– Hogyan viszonyul az Ószövetség és hogyan az Újszövetség a húsfo-

gyasztás kérdéséhez?

– Milyen (újra)hasznosítható gyakorlatai lehetnek az étkezéssel kapcso-

latos keresztény egyházi hagyományoknak?
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A zsidóságról tanítani többszörös kihívást jelent. Diákjaink szinte kivétel nélkül 
úgy vesznek részt a zsidóságot érintő témájú hittanórákon, hogy van valami 
előzetes véleményük a zsidóságról. Ez a vélemény lehet pozitív vagy negatív, 
tudatos vagy tudattalan, alapulhat a családjukban 
őrzött zsidóságkép kritika nélküli átvételén, de lehet 
személyesen kialakított állásfoglalás is. Nem tudunk 
úgy beszélni Ábrahámról, Mózesről, Dávid királyról 
vagy Eszterről, a zsidó Jézus és kora zsidó vallási 
vezetőinek a konfl iktusáról vagy Pál apostolról és 
az első keresztényekről, hogy diákjaink véleménye 
ne játszana szerepet abban, ahogyan az üzenetet 
fogadják. Ezek a témák pedig kihagyhatatlanok, hiszen az evangélikus hitok-
tatás törzsanyagához tartoznak. Még inkább hatással lehet diákjaink előzetes 
véleménye a tanítással való kapcsolat alakulására akkor, ha elhagyjuk a Biblia 
korát. A zsidóság és a kereszténység kapcsolatának alakulása az ókori egyház-
ban, majd a hatalmi helyzetbe kerülő középkori egyház világában, Luther és a 

Csepregi András

Zsidóság és kereszténység 

az evangélikus hitoktatásban

…a felkészültség magában 

foglalja az önreflexiónak a 

lépéseit is, amelyek során a 

hitoktató a saját zsidóság-

gal kapcsolatos véleménye-

inek a gyökereit kutatja.
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zsidóság, a zsidóság emancipációjának kezdete a 19. században, a holokauszt 
a 20. században, Izrael állam megalakulása és küzdelmei egészen máig – ezek 
mind olyan területek, amelyeknek az oktatása vagy akár csak érintése nagy 
felkészültséget kíván meg a hittanártól. A felkészültség pedig nemcsak alapos 
tárgyi ismereteket jelent, hanem jártasságot abban a folyamatban is, amelynek 
révén diákjaink előzetes véleménye kialakul, s amely alapvetően befolyásolja 
az üzenet átadását, elfogadását, kritikai értelmezését vagy elutasítását. Sőt a 
felkészültség magában foglalja az önrefl exiónak a lépéseit is, amelyek során a 
hitoktató a saját zsidósággal kapcsolatos véleményeinek a gyökereit kutatja, s 
ezzel a saját önismeretéért folytatott fáradozását is bevonja a hitoktatás komplex 
folyamatába.

1. Az üzenet

Mi az az üzenet, amelyet az evangélikus hitoktató a zsidóság és a keresztény-
ség kapcsolatáról átadhat? Az üzenetet a legjobban a II. vatikáni zsinat 1965. 
október 28-án kihirdetett Nostra aetate (Korunkban…) kezdetű dokumentuma, 
a Nyilatkozat az egyház és a nem keresztény vallások viszonyáról című tanítás 
4. pontja (Benső kapcsolat az izraelita vallással) szavaival foglalhatjuk össze:

„Az egyház titkaiban elmélyedve zsinatunk megemlékezik arról a kö-
telékről, amely a lélek világában összekapcsolja az új szövetség népét 
Ábrahám leszármazottaival.

Krisztus egyháza ugyanis elismeri, hogy hitének és választottságá-
nak a gyökerei a pátriárkákig, Mózesig és a prófétákig nyúlnak le, Isten 
üdvösséget szerző titokzatos terve alapján. Vallja, hogy Krisztus hívei, 
akik pedig valamennyien Ábrahám fi ai, a hitük folytán [Gal 3,7], hogy e 
pátriárka meghívottságában benne vannak, s végül, hogy a választott nép 
kivonulása a rabszolgaság földjéről magának az egyháznak az üdvösségét 
jelzi előre mélyértelmű módon. Az egyház ezért nem feledheti, hogy az 
ószövetségi kinyilatkoztatást annak a népnek a közvetítésével kapta, 
amellyel Isten kimondhatatlan nagy irgalmasságából megkötötte a régi 
szövetséget. Nem feledheti, hogy annak a nemes olajfának a gyökeréből 
táplálkozik, amelybe a népek vad olajfájának ágai be vannak oltva [Róm 
11,17–24]. Hiszi ugyanis az egyház, hogy Krisztus, a mi békességünk, 
kiengesztelte keresztje által a zsidókat is, a pogányokat is, és a kettőt 
eggyé tette önmagában [Ef 2,14–16].

Mindig az egyház szeme előtt lebeg az, amit Pál apostol mondott 
vérrokonairól: »Övék az istengyermekség, a dicsőség, a szövetségek, a 
törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek. Övék az atyák és test szerint 
közülük származik Krisztus« (Róm 9,4–5), Szűz Mária fi a. Azt sem felejti, 
hogy a zsidó nép fi ai az apostolok, az egyház alapjai és oszlopai, és igen 
sokan az első tanítványok közül, akik Krisztus evangéliumát hirdették 
a világnak.
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A szentírás tanúsága szerint Jeruzsálem nem ismerte föl a látogatás 
idejét [Lk 19,44], és a zsidók többsége nem fogadta el az evangéliumot, sőt 
sokan gátolták terjedését [Róm 11,28]. Az apostol azt mondja, hogy Isten 
mégsem bánja meg kegyelmi adományait és meghívó szavát; a zsidókat 
továbbra is nagyon szereti őseik miatt [Róm 11,28–29]. A prófétákkal és 
az apostollal együtt várja az egyház azt a csupán Isten előtt ismeretes 
napot, amikor a népek mind együtt könyörögnek Istenhez, és egy szívvel 
szolgálnak neki (Zof 3,9) [Ézs 66,23; Zsolt 66,4; Róm 11,11–32].

Ily nagy tehát a keresztények és a zsidók közös szellemi öröksége. 
Ezért akarja a zsinat támogatni és ajánlani a kölcsönös megismerést 
és nagyrabecsülést kettejük között. Ennek fő 
eszközei a szentírási és teológiai tanulmányok, 
valamint a testvéri párbeszéd.

Kétségtelen, hogy a zsidó hatóságok és 
párthíveik Krisztus halálát követelték [Jn 19,6]; 
mégsem lehet megkülönböztetés nélkül minden 
akkori zsidónak vagy éppen a mai zsidóságnak 
rovására írni azt, amit ővele kínszenvedésekor 
műveltek. És ha az egyház lett is az Isten új népe, 
mégsem szabad úgy szólni a zsidókról, mintha 
kárhozatra szánta vagy megátkozta volna őket 
Isten, és mintha ez a Szentírásból következnék. Gondoljanak tehát arra 
mindazok, akik hittant tanítanak vagy Isten igéjét hirdetik, hogy olyas-
mit ne tanítsanak, ami nem felel meg az evangéliumi igazságnak és a 
krisztusi szellemnek.

Ezenfelül mélyen sajnálja az egyház, mely megemlékezik a zsidókkal 
közös örökségről, mindazt a gyűlöletet, üldözést és az antiszemitizmus-
nak sokféle megnyilatkozását, amely bármikor és bárki részéről a zsidók 
ellen irányult. Ebben nem politikai számítás vezeti, hanem vallásos, 
evangéliumi szeretet; mint ahogy elítél minden üldözést, bárki ellen 
irányul is az.

Különben is Krisztus – miként az egyház mindenkor hitte és hiszi – 
mérhetetlen szeretetből és önként, az összes emberek bűneiért vállalta 
szenvedését és halálát, azért, hogy mindnyájan üdvözüljenek. Ha tehát 
az egyház igét hirdet, úgy kell szólnia Krisztus keresztjéről, mint Isten 
egyetemes szeretetének jeléről és minden kegyelmi forrásról.”

Felvetődhet a kérdés, hogy miért kellene az evangélikus hitoktatónak tekintettel 
lennie erre a katolikus dokumentumra. A kérdésre négy válaszom van. Az idézett 
szakaszban semmi olyan nem olvasható, amit a hitvallásainkhoz hű evangélikus 
keresztény ne fogadhatna el. A témában számos hasonló tartalmú evangélikus 
állásfoglalás is született, amelyek viszont magyarul nehezebben elérhetők és 
idézhetők. Ez a szöveg, bár rövid, minden olyan területet érint, amellyel szol-

 Nostra aetate. Nyilatkozat az egyház és a nem keresztény vallások viszonyáról. In: C -
–F  1986, 411–412. o. (A szövegben jegyzetben szereplő bibliai hivatkozásokat szögletes 

zárójelben a szövegbe illesztettem – Cs. A.)

„Gondoljanak tehát arra 

mindazok, akik hittant taní-

tanak vagy Isten igéjét hirde-
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gálatunk során tisztában kell lennünk. Ezenkívül össze is köt bennünket sok 
ezer katolikus – és nem katolikus – hitoktatóval, akik Magyarországon ebben 
a szellemben igyekeznek vezetni a rájuk bízottakat.

2. Az ismeret területei

Mi mindennel kell tisztában lennie annak az evangélikus hitoktatónak, aki 
ennek a több mint ötven éve született zsinati dokumentumnak a szellemében 
szeretne tanítani a zsidóság és a kereszténység kapcsolatáról? 

Ami az ismeretanyagot illeti, az evangélikus hitoktatónak a következő terü-
leteken kell jártasságra szert tennie:

–  Az ókori, már Krisztus előtt jelentkező antiszemitizmus és az újszö-
vetségi antijudaizmus. Az előbbinek a jegyében már az első századi
Római Birodalomban – a kereszténységtől teljesen függetlenül – véres
zsidóüldözések folytak. Utóbbi forrásai azok a bibliai képek és igék,
amelyek szerint Isten elvetette a Jézusban nem hívő Izraelt, és minden, 
korábban Izraelnek adott ígéretét a Krisztus-követők közösségéből ki-
alakult egyháznak adta át, az egyház pedig, mint az ígéret új örököse,
Isten tervében Izrael helyére lépett. Ezt a szemléletet „helyettesítési
teológiának” nevezzük (az egyház helyettesíti Isten tervében az elbu-
kott Izraelt), a „helyettesítési teológia” kritikája pedig a bibliaértelmezés 
feladata.

– A középkori zsidóüldözés, az antiszemitizmus és az antijudaizmus ösz-
szekapcsolódásából kialakuló gyakorlat, amely kivétel nélkül minden
keresztény országot jellemzett. Ebben az összefüggésben kell számot
vetnünk Luther és a zsidóság kapcsolatával is, amely az evangélikus
teológiai hagyomány részét képezi.

– A zsidóság útja Magyarországon az emancipációig. Zsidóság a rendi
Magyarországon, az emancipáció kezdete a 18. század végén, út a teljes
jogegyenlőségig, a zsidók és az evangélikusok kapcsolata.

– A zsidóság útja Magyarországon a jogfosztástól a holokausztig. Az
első világháborús vereség után kialakult helyzet, a zsidóság bűnbak
szerepbe kerülése, a numerus clausus, a zsidótörvények, hatósági eljá-
rások a német megszállás előtt, a német megszállás és a vidéki zsidóság
deportálása, a nyilasterror ideje és az embermentés kibontakozása. Az 
evangélikus egyház jelenléte, lehetőségei, eredményei és kudarcai a
folyamat során, egészen a második világháborút követő refl exiókig.

– A zsidóság és a kereszténység a holokauszt után. A keresztény egyházak 
önvizsgálata és a teológia megújulása a holokauszt után. Izrael állam
és a keresztény világ. Zsidók a mai Magyarországon. Az iskolai holo-
kauszt-emléknapokban rejlő lehetőségek.
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Ebben a tanulmányban nincs lehetőségünk arra, hogy minden területtel 
foglalkozzunk. Csak két területet fogunk részletesebben megvizsgálni, azo-
kat, amelyek a hitoktatásunk szempontjából talán a legfontosabbak: az ókori 
antiszemitizmust és antijudaizmust, valamint az első világháborús vereségtől 
a jogfosztásokon át a magyarországi holokausztig s az azt közvetlenül követő 
egyházi refl exiókig tartó folyamatot. 

2.1. Ókori antiszemitizmus és újszövetségi antijudaizmus

Ha a zsidóellenesség jelenségére az antiszemitizmus kifejezést használjuk, meg 
kell említenünk, hogy ez a kifejezés viszonylag új. Csak az 1870-es években ter-
jedt el Wilhelm Marr német újságíró és rasszista ideológus szóalkotása nyomán. 
„A szóalak arra a 18. századi nyelvtörténeti elem-
zésre utal, amelynek alapján megkülönböztették 
az »árja« nyelveket a »sémi« (szemita) nyelvektől. 
A nyelvészeti megkülönböztetés mögé aztán oda-
képzelték a két nyelvi csoportnak megfeleltethető 
faji csoportokat is. Így lettek a zsidók »szemiták«, 
s ez vezetett Marr szóhasználatához is. Marr a ha-
gyományos német kifejezést, a »zsidógyűlölet« jelentésű Judenhass szót is hasz-
nálhatta volna, ám éppenséggel szabadulni kívánt annak vallási felhangjától, 
annak érdekében, hogy a faji szempontot hangsúlyozhassa. A hangzásában 
»tudományosabb« antiszemitizmus kifejezés hamar elterjedt, és a történelem
során a zsidóság ellen irányuló – illetve az általuk tapasztalt – mindenfajta
ellenséges érzület legátfogóbb megnevezésévé vált.”

2.1.1. AZ ÓKORI ZSIDÓELLENESSÉG

Az ókori zsidóellenesség számos megnyilvánulását ismerjük a Héber Bibliából. 
A területekért folytatott harc során Izrael több kis néppel is szembe került, s 
a kölcsönös ellenségeskedés emlékeit számos történeti és prófétai szöveg őrzi. 
Az ellenségeskedés emlékei között viszont megjelenik a megbékélés kísérlete 
is, ennek talán legszebb példája Ruth könyve, amely a hangsúlyosan idegen, 
móábi fi atalasszonyt Dávid király dédanyjaként mutatja be. A korai konfl iktusok 
világa viszont kiszélesedett a Krisztus előtti 4. századtól kezdve, amikor a Nagy 
Sándor utódai által uralt hellénista birodalmakban a görögség és a zsidóság 
mint kulturális, politikai és vallási közösségek kerültek szembe egymással. 
A Héber Bibliában ezeknek a konfl iktusoknak a zsidó értelmezését képviseli 
Dániel könyve és Eszter könyve, amelyek Isten gondviselő hűségével biztatják 
azokat, akik ellenállnak az idegen kultúrák, vallások és érdekek kényszerének. 

 R –R  2009, 82. o.
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A Biblián kívüli forrásokat is fel-
dolgozó történetírás sokkal bonyolul-
tabb képet tár elénk. Mind a görög-
séget, mind a zsidóságot rendkívül 
tagolt, sokszínű közösségként mutat-
ja be, s a zsidóságon belül is számos 
pártot és irányzatot megkülönböztet 
aszerint, hogy a hagyományokhoz 
hogyan viszonyultak, és a terjeszkedő 
görög világgal való együttélés vagy 
a tőle való elzárkózás milyen útját 
választották. A két közösség közötti 
konfl iktusok előítéleteket szültek, az előítéletek pedig tovább éltek akkor is, 
amikor a hellénista birodalmak területén a rómaiak vették át az uralmat. A Ró-
mai Birodalomban élő, hasonlóan fejlett kultúrájú, erős öntudatú és hasonló 
erejű közösségekként a görögök és a zsidók egymás riválisaivá váltak, s a római 
uralkodók néha mesterien használták ki az ellentéteiket. Annak következtében 
pedig, hogy a zsidók elveszítették a rómaiakkal szemben vívott szabadságharca-
ikat Kr. u. 70-ben és 135-ben, a görögök és zsidók közötti versengésből a görögök 
kerültek ki győztesen, s a zsidóellenes szemlélet egyre inkább meghatározó lett 
a Római Birodalom politikájában és hétköznapjaiban. 

Paul Johnson rekonstrukciója szerint az ókori antiszemita közbeszéd Egyip-
tomból ered, egy, a Kr. e. 3. században élt pap, Manetho munkájából. Manetho 
megírta Egyiptom történetét, s mert sértőnek találta Mózes és a kivonulás 
Tórában olvasható elbeszélését, tudatosan sértő stílusban visszavágott. (Ne 
feledjük, hogy ekkoriban Alexandriában már jelentős zsidó közösség élt, itt 

született a Héber Biblia görög fordítása, a Septua-
ginta is, a tudatos sértés tehát egy jelentősnek talált 
ellenféllel szembeni kultúrharc része volt.) Manet-
ho szerint az exodus nem csoda volt, hanem egy 
lepratelep lakóinak és más fertőzött csoportoknak 
a kiűzetése, Mózes pedig Osarship névre hallgató 
egyiptomi pap, aki elrendelte, hogy a zsidók csak a 

saját szövetségük tagjaival tarthatnak kapcsolatot – ezzel magyarázta Manetho 
a zsidók elkülönülésre való hajlamát. Manetho vádjait számos görög szerző 
terjesztette és tovább is fejlesztette; azt állították, hogy a mózesi parancs értel-
mében a zsidók semmilyen néppel, de különösen a görögökkel szemben nem 
tanúsíthatnak jóindulatot. A Hasmóneusok uralma idején (Kr. e. 2. sz.), amikor 
a zsidók átmenetileg felülkerekedtek a görögökön (erre emlékeztet a hanuka 
ünnepe), a rágalmak terjesztése még intenzívebbé vált, s kiegészült azzal is, hogy 
a zsidóknak nincs semmi jogcíme Palesztinára, mindig is hazátlan vándorok 
voltak, júdeai tartózkodásuk múló epizód csupán. (Ezt a szemléletet ma főleg 

A jeruzsálemi templom kifosztása
(részlet Titus diadalívéről)
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egyes Izraelben élő arab csoportok képviselik.) A zsidók erre azzal válaszoltak, 
hogy Izrael földjét Isten ajándékozta nekik, s egy apokrif iratként ránk maradt 
könyvben ezt azzal is megtoldották, hogy a terület eredeti lakói gyermekgyil-
kosok, kannibálok, és leírhatatlan dolgok művelői, kezdetektől fogva elátkozott 
fajhoz tartozó emberek voltak. Johnson szavaival folytatva:

„A zsidókról szóló meséket, akárcsak a modern korban, valahogyan ki-
ötölték, hogy aztán vég nélkül ismételgessék őket. Az a megállapítás, 
miszerint a zsidók szamarat imádnak, és a Templomukban szamárfejet 
tartanak, legalábbis a Kr. e. 2. századra nyúlik 
vissza.  Felhasználta már Apollóniosz Molon, aki 
elsőnek írt kizárólag a zsidók ellen irányuló ta-
nulmányt, később pedig szerepel Poszeidóniosz-
nál, Démokritosznál, Apionnál, Plutarkhosznál 
és Tacitusnál – az utóbbi annak ellenére ismé-
telte meg, hogy nagyon jól tudta: a zsidók soha 
nem imádtak képmásokat. Egy további legenda 
szerint a zsidók titkos emberáldozatokat mutatnak be a Templomukban: 
ezért nem léphet be oda senki. Továbbá azért kerülik a disznókat, mert 
hajlamosabbak a leprára – ebben a vádban Manetho rágalma visszhang-
zik. Továbbá, ismét csak mint a modern időkben, az antiszemitizmust 
nem csupán a közönséges mendemonda, hanem az értelmiség tudatos 
propagandája is fűtötte. A Kr. e. 1. században a folyamatosan növekvő 
zsidóellenes érzületet nagymértékben az írók, közülük is többnyire a 
görögök szították. A rómaiak, egykor a zsidók szövetségesei, kezdetben 
kiváltságokat adományoztak a nagyvárosi zsidó közösségeknek – például 
a sabbáti munkaszünet jogát. Amikor azonban létrejött a császárság és 
bevezették a császárok imádatát, a kapcsolatok gyorsan megromlottak. 
A zsidók elutasították az állami kultusz formaságait, a rómaiak pedig 
ebben nem pusztán a görögök által is felhánytorgatott zsidó elzárkózás 
és udvariatlanság jelét látták, hanem az aktív illojalitás megannyi pél-
dáját; a görög értelmiség pedig mohón korbácsolta fel a hivatalos római 
ellenségességet.”

2.1.2. A ZSIDÓSÁG ÉS AZ ELSŐ KERESZTÉNYEK

Az ókori antiszemitizmus jelenségének bemutatása után forduljunk most a zsi-
dók és az első keresztények – eleinte kivétel nélkül zsidókból lett keresztények 
– kapcsolatának a vizsgálata felé. Ebben a kapcsolatrendszerben megtaláljuk
a korszak sokféle, gyakran egymással is vitában álló zsidó vallási irányzatát.
Látjuk Jézust, aki ezek között élt és szolgált, hozzájuk kapcsolódott vagy velük

 Érdekesnek tartom itt megjegyezni, hogy ezek szerint a Rómában talált gúnyrajz, amely 
megfeszített szamárfejű alakot ábrázol azzal a felirattal, hogy „Alexamenosz imádja az istenét”, 
eredetileg a zsidókat ért rágalom kreatív továbbfejlesztése lehet. A gúnyrajzot a kutatók keresz-
tényellenes falfi rkának tekintik, születését Kr. u. 85 és a 3. század közé teszik. – Cs. A.

 J  2005, 166–167. o. 
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vitatkozott. Látjuk Pál apostolt, aki Jézust a halála előtt nem ismerte, de a Fel-
támadottal való találkozása után Jézus üzenetének az első, eredeti és nagyon 
hatásos értelmezését dolgozta ki. Látjuk a négy evangélistát, valamint a Jakab 
levele és a Zsidókhoz írt levél szerzőjét, hogy csak a lehető legszűkebb kört em-
lítsem. (Az evangélisták között a zsidó szerzők közé sorolom Lukácsot is, annak 
ellenére, hogy régi hagyomány szerint görög vagy szír származásúnak szoktuk 
tekinteni. Ezt nem látom elég alaposan bizonyítottnak, az viszont nyilvánvaló, 
hogy Lukács is, a másik három evangélistához hasonlóan, a zsidó hagyomány 
perspektívájában értelmezi Jézus életét és szolgálatát, csak más „lencséket” 
alkalmaz, mint Máté, Márk vagy János.) 

Ezt a kapcsolatrendszert a bibliatudomány közel kétszáz éve vizsgálja és ér-
telmezi, és számos kérdésről ma is eleven vitát folytatnak a teológusok. A vita 
legfontosabb területei a következők: Jézus a kora zsidóságának a keretei között 
maradt-e, vagy átlépett a zsidó hitvilág határain? Pál apostol Jézus szolgálatát 
értelmezte-e, vagy Jézuson túlmenő új értelmezést alkotott? Az Újszövetség 
többi zsidó szerzője hogyan viszonyul Jézushoz, hogyan viszonyul az első nagy 
értelmezőhöz, Pálhoz, hogyan értik a feltámadott Krisztus és a gyülekezet 
kapcsolatát, és hogyan viszonyulnak egymáshoz? Ezeknek a vitáknak a rész-
leteiről itt nincs lehetőségünk többet mondani, témánk szempontjából most 
elég megfogalmaznunk néhány egyszerű gondolatot.

Jézus számos ponton kapcsolódott kora zsidó vallási irányzataihoz. Közel 
állhatott hozzá az esszénusok bűnbánatot és megtérést hirdető mozgalma, 
akik közé egykor Keresztelő János is tartozhatott. Megérthette a zélótákat fűtő 
indulatokat, de ellenezte erőszakos megoldásaikat. Minden jel szerint elutasí-

totta a szadduceusok racionális arisztokratizmusát. 
Bármilyen meglepőnek tűnik, talán a farizeusok 
álltak hozzá a legközelebb, erre utal az is, hogy az 
evangélisták szerint velük folytatta a legtöbb vitát. 
Az esszénusokkal, a zélótákkal és a farizeusokkal 

együtt a korrupt templomi főpapság kritikusa volt. Ismerte kora messiási várako-
zásait, megértette a mozgatórugóit, de nem hitt abban, hogy a dávidi királyságot 
közvetlen politikai hatalomként meg lehet valósítani. Jeruzsálem felé tartó útja 
során egyre inkább szembesülhetett azzal, hogy szenvedést kell vállalnia, eb-
ben pedig támogatást kaphatott Ézsaiás 53 szenvedő szolgájának a példájából. 
Szolgálatának ezek az elemei mind zsidó hagyományokra épültek, így együtt 
viszont egyetlen, számunkra ismert zsidó kortárs mozgalom sem képviselte 
őket. Eszerint Jézus zsidó volt, aki átlépte kora zsidó hitvilágának a határait.

Amikor Jézus feltámadása és az első pünkösd után Jézus első zsidó követői 
értelmezni kezdték Jézus üzenetét a maguk és a környezetük számára, az ér-
telmezés elkerülhetetlenül belekerült azoknak a vitáknak a világába, amely a 
kor zsidó közösségét Jézus és az ősgyülekezet nélkül is jellemezte. Az a vita 
például, hogy a törvény részleteire vagy a lényegére kell-e fi gyelni, és ami sok 
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evangéliumi tudósításból Jézus és a farizeusok, vagy a páli levelek és az Apos-
tolok cselekedetei alapján az első keresztények és zsidó ellenfeleik vitáinak 
tűnik, nem haladja meg azt a távolságot, ami a kor két, egymással szemben álló 
zsidó tanítóját, a tisztasági előírásokat is szigorúan számon kérő Sámmájt (Kr. 
e. 50 körül – Kr. u. 30) és a nagyvonalú Hillélt (Kr. e. 110 – Kr. u. 10) választotta
el egymástól. Hillél volt az, aki szerint a Tóra szellemét kell megérteni, s ebből
indulni el a részletek felé – ez megfelel annak, hogy Jézus szerint a két nagy
parancsolat a legfontosabb, s a többit, például a szombati munka tilalmát ennek 
kell alárendelni. Hillél nevéhez kapcsolódik az az anekdota, amely szerint egy
kívülálló érdeklődő azt mondta neki, hogy hajlandó zsidóvá lenni, ha a Tórát
fél lábon állva elsajátíthatja, mire a rabbi így válaszolt: „Amitől magad irtózol,
azt ne cselekedd felebarátoddal sem, ennyiben áll a Tóra. A többi mind csak
kommentár – menj és tanulmányozd.” Tegyük mellé Jézus szavait: „Amit tehát
szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek
velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” (Mt 7,12) Ennek a Hillélnek az 
unokája volt Gamáliél rabbi, aki a nagytanács tagjaként megvédte a jeruzsálemi 
ősgyülekezet tagjait az erőszaktól (ApCsel 5,33–42), a későbbi Pál apostol pedig 
Gamáliél lábainál tanulta meg a Tóra értelmezésének alapjait.  Jézus és követői
tehát a Tóra értelmezésének vitája szempontjából belefértek a Sámmáj és Hillél 
által kijelölt térbe, de éppen ezért számtalan vitát is folytattak a szintén ebben
a térben érvelő más szemléletű zsidókkal.

A zsidó származású ősgyülekezet egyik legnagyobb próbatétele is ebben a 
térben értelmezhető. Pál apostol azt tapasztalja, hogy a pogányok (azaz nem 
zsidók) is nyitottak a feltámadott Krisztusról szóló örömhírre, s felveti a kérdést 
a jeruzsálemi gyülekezet elöljáróinak, Jakabnak és Péternek, hogy tekintheti-e 
őket is Krisztusban testvérnek anélkül, hogy törvényt megtartó zsidóvá kellene 
lenniük. A 49-ben összehívott apostoli gyűlés azt a határozatot hozta, hogy a 
pogány Krisztus-követőknek nem kell körülmetélkedniük és mindazokat az elő-
írásokat teljesíteniük, amelyeket a zsidóság a csatlakozóktól megkívánt, hanem 
elegendő egy radikálisan könnyített feltétel teljesítése. „Mert a Szentlélek jónak 
látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak, hogy ne tegyünk több terhet rátok annál, 
ami föltétlenül szükséges: hogy tartózkodjatok a bálványáldozati hústól, a vértől, 
a megfulladt állattól és a paráznaságtól.” (ApCsel 15,28–29a) Ezzel a nagyvonalú 
döntéssel viszont nem tudott minden zsidó származású keresztény azonosul-
ni, amiből keserves viták következtek, amint ezt Pál Galata levele is tanúsítja 
(Gal 1,6–2,14). Ennek a vitának a hevében Pál odáig megy, hogy kétségbe vonja 
a Tórát részleteiben is tisztelő (az ő szavai szerint a törvény uralma alatt élő) 
zsidók és zsidókból lett keresztények jogát arra, hogy Ábrahám gyermekeinek 

 Sámmáj és Hillél szembenállásához lásd: J  2005, 155–159. o. Johnson itt megfogalmazott 
véleményével, miszerint Jézus olyan extrém módon értelmezte volna Hillél álláspontját, hogy 
többé nem tekinthette magát zsidónak, nem értek egyet, de a gondolatmenetünk szempontjából 
ennek nincs jelentősége.
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nevezzék magukat (Gal 4,21–31). A vita során pedig azokat a retorikai eszkö-
zöket használja, amelyek megszokottak voltak a zsidóság egymás közötti és a 
kívülállókkal folytatott szóváltásai során egyaránt.

Míg a Tóra értelmezésével kapcsolatos vita önmagában, nyugodt körülmé-
nyek között talán lefolytatható lett volna, ezzel párhuzamosan egy másik vita 
is elindult, amely viszont elkerülhetetlenül szakításhoz vezetett a Jézust Mes-
siásként el nem fogadó zsidók és a Krisztus-követők között. Ez a vita Jézus 
személyére vonatkozott. A vita hátterében a keresztények oldalán egy fokozatos 
hangsúlyeltolódás állt. Eleinte az volt a kérdés, hogy Jézus mit hirdetett, mit 

képviselt, és ennek mi a jelentősége a gyülekezet 
élete szempontjából (és ez még értelmezhető volt 
a Tóra-értelmezésről szóló viták egy változataként 
is), később viszont egyre fontosabbá vált annak a 
megállapítása, hogy kicsoda Jézus. Az a felismerés, 
hogy Isten feltámasztotta Jézust a halottak közül, 
kihívó volt ugyan mindazok számára, akik szerint 
Jézust joggal feszítették keresztre, s akik nem szí-
vesen szembesültek azzal, hogy Isten a mellé állt, 

aki szerintük bűnöző volt – de nem volt elképzelhetetlen. Hasonlóképpen, az 
az igény, hogy Jézus nem pusztán Emberfi a, ahogyan gyakran nevezte magát, 
hanem Isten fi a is, nem okozott megoldhatatlan problémát azoknak, akik tudták, 
hogy Isten kivételesen közel engedheti magához hűséges választottait: Mózest, 
akivel – a Tóra egyik utolsó mondata szerint – szemtől szemben érintkezett az 
Úr (5Móz 34,10), vagy Illést, akit tüzes szekéren emelt fel magához (2Kir 2,11). 
Ezt a kivételes közelséget Jézus a követőinek is felkínálja: „Boldogok, akik békét 
teremtenek, mert ők Isten fi ainak neveztetnek” (Mt 5,9), és ha szeretitek az ellen-
ségeiteket, mennyei Atyátok fi ai lehettek (Mt 5,44–45). Hogy Jézust Isten fi ává 
emelte, s utána az ő követői is Isten fi aivá lehetnek, Pál a Római levélben így 
írja le: „Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak 
közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti 
halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által”; és: „Mert akiket eleve kiválasztott, 
azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen 
az elsőszülött sok testvér között” (Róm 8,11.29). A zsidó származású keresztény 
mindezt hihette és érthette anélkül, hogy a zsidósággal szakítania kellett volna.

E mellett a Jézus-értelmezés mellett viszont megjelent és egyre hangsúlyo-
sabbá vált, hogy Jézus nemcsak abban az értelemben Isten fi a, hogy Isten vá-
lasztottja, hanem ő maga is Isten. Már Pál apostolnál olvassuk, a Római levélnél 
korábban született Filippi levélben: „…mert [Jézus] Isten formájában lévén nem 
tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, 
szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek 
bizonyult…” (Fil 2,6–7) János evangélista pedig Jézus istenségének kijelentésével 
kezdi az elbeszélését: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt 
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az Ige (…) Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött (…) Az Ige 
testté lett, közöttünk lakott…” (Jn 1,1.3.14) János evangéliumában Jézus szolgálata 
kezdetétől fogva isteni öntudattal szól és cselekszik. A csak Jánosnál olvasható 
„én vagyok…” kezdetű mondások is ezt fejezik ki: ahogyan egykor Isten meg-
nevezte magát Mózesnek a csipkebokorból, „Vagyok, aki vagyok” (2Móz 3,14), 
úgy Jézus is ekként mutatkozik be, követőinek és ellenfeleinek egyaránt. Ezt 
az igényt zsidó ember nem fogadhatta el, a zsidóból lett kereszténynek pedig 
meg kellett szakítania a kapcsolatát az eredeti közösségével, vagy, ami gyakran 
megtörténhetett, el kellett fogadnia, hogy a zsinagógai elöljárók kiközösítik.

Egy ilyen vitát békésen lefolytatni és harag és indulat nélkül a szakításig 
elvinni nyugodt körülmények között is alig lett volna lehetséges, a körülmé-
nyek viszont távolról sem voltak nyugodtak. A korábban említett módszeres 
antiszemita izgatás nemcsak a zsidókat, de a zsidókból lett keresztényeket is 
érintette, a rómaiak és a görögök nem tettek különbséget. Claudius 49–50 körül 
hozott rendelete, amellyel kitiltotta a zsidókat Rómából, magától értetődően 
vonatkozott a zsidókból lett keresztényekre is – ekkor indult el Rómában az a 
folyamat, amelynek révén a gyülekezetben többségbe kerültek a pogányokból 
lett keresztények, és védekező helyzetbe szorultak a zsidókból lett keresztények. 
A két csoport között konfl iktus alakult ki, amelyhez Pál az 58-ban született 
levele egyik legérettebb gondolatmenetével hozzá is szólt (Róm 14,1–15,13). 
A zsidóságon belüli viták egyik legszomorúbb pontján, 62-ben a jeruzsálemi 
főpap – a római helytartó távollétében – megköveztette Jakabot, Jézus testvé-
rét, a keresztény közösség vezetőjét. A 66-ban kirobbant felkelés pedig, ami 
Jeruzsálem 70-ben történt elpusztításához vezetett, megoldhatatlan problémát 
teremtett zsidók és zsidó származású keresztények között. Az utóbbiak Jézus 
követőiként nem fogtak fegyvert a rómaiak ellen, a felkelők ezért őket is ellen-
ségnek tekintették, a zsidóság általános szétszóratása során pedig a zsidókból 
lett keresztények közössége felmorzsolódott.

A vereség után az önmagát újraszervező, temploma nélkül maradt zsidó vallá-
si közösség a másik oldalon többé alig látott zsidó testvéreket, csak pogányokat. 
Egy, eredetileg a Kr. előtti 2. századból származó, eretnekekkel és görögökkel 
cimboráló elhajlókkal szembeni imádságot kezdtek el a keresztényekkel szem-
ben alkalmazni: „Ébreszd fel haragodat, öntsd ki 
dühödet, pusztítsd el a szemben állót, semmisítsd 
meg az ellenséget.” „Ez az eretnekek ellen szóló 
ima, amelyet eredetileg úgy ismertek, mint »Ál-
dást Őhozzá, aki megalázza a dölyfösöket«, mint 
tizenkettedik áldás, része lett a mindennapi isten-
tiszteletnek vagy ámidának. (…) A 132-es felkelés idején keresztények és zsidók 
már nyílt ellenfeleknek, sőt ellenségeknek számítottak. A palesztinai keresztény 
közösségek ekkor már hivatalosan arra kérték a római hatóságokat, hogy a 
zsidókétól független vallási státust kapjanak, és Justinus vértanú, a keresztény 
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szerző (kb. 100 – kb. 165), aki Neapolisban (Nablusz) élt, feljegyezte, hogy Simon 
bár Kochbá követői nemcsak a görög, hanem a keresztény közösségek soraiban 
is vérfürdőt rendeznek. Ettől a korszaktól jelenik meg a zsidó bibliakommen-
tárokban a keresztényellenes polémia.”  Az államát, mozgásterét, befolyását, 
népességének legalább egy negyedét elveszítő zsidóság életében, amely hosszú 
időre befelé fordult, és szinte csak különleges vallási életére összpontosított, ez 
a keresztényellenes kritikai magatartás fokozott szerephez jutott. 

2.1.3. ANTIJUDAISTA SZAKASZOK AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN

Ezen a háttéren kísérelhetjük meg a zsidó–keresztény kapcsolatok legnehezebb 
teológiai problémájának, az újszövetség antijudaista kijelentéseinek a megérté-
sét. A probléma nehézségét jelzi, hogy az antiszemitizmus veszélyeire érzékeny 
keresztény kutatók is megosztottak arra nézve, hogy létezik-e egyáltalán ilyen. 
Akik a Szentírást tévedhetetlennek tartják, azt képviselik, hogy az ókori egyház 
antiszemitizmusa csak a bibliai szövegek félreértelmezéséből született, a bibliai 
könyvek viszont ettől a torzulástól mentesek.  Mások, mint például a tanulmány 
elején megismert zsinati dokumentum, a Nostra aetate szerzői, a zsidók és ke-
resztények közösségének erősítése érdekében csak a pozitív bibliai szakaszokat 
idézik (ezek közül is a legfontosabb Róm 9–11 gondolatmenete, amelyben Pál 
apostol a saját korábbi, Galata levélben megfogalmazott álláspontját is korrigál-
ja). Egy harmadik csoport viszont arra mutat rá, hogy az antijudaista újszövetségi 
szövegek ellenséges hatásai a zsidóellenesség más feltételeit a múltban gyakran 
erősítették, és egy jövőbeni antiszemita közhangulatot is támogatnának. Ezek a 
szakaszok Bibliánk részei, felelősek vagyunk értük, és értelmeznünk kell őket, 
hogy ne válhassanak zsidóellenes szándékok hivatkozási alapjává.

Osszuk négy csoportba az Újszövetség antijudaista mondatait és képeit! Az 
első csoportba a legkorábban született szakaszok, a páli levelek részletei tartoz-
nak. A második csoportba a szenvedéstörténetek; a harmadik csoportba Jézus 
azon példázatai, amelyeket úgy is lehetett értelmezni, hogy a zsidóság helyett 
Isten új népet választott magának; a negyedik csoportba pedig a János evangé-
liumában tükröződő feszültségek és viták, amelyek kijelentésekké formálódtak.

2.1.3.1. Páli levelek
1Thessz 2,13–16 (az apostol legelső levelében) és Gal 4,21–31 indulatos és sommás 
ítéletet fogalmaz meg a zsidósággal szemben. Az előbbiben az szerepel, hogy a 
zsidók „megölték az Úr Jézust”, „ellenségei minden embernek”, és „utol is érte őket 
az Isten haragja végérvényesen”. A Galata levélben pedig elvitatja Pál a Jézusban 
nem hívő zsidóktól azt, hogy Ábrahám gyermekei lennének, hiszen nem Sára 

 J  2005, 180. o.
 Például N  V. 2011.
 Szembenézés az Újtestamentummal: R  et al. 2009, 320. o.; Az újtestamentumi szövegek 

olvasása: R  et al. 2009, 325. o. 8.
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és Izsák, hanem Hágár és Izmael leszármazottai, az pedig meg van írva: „Űzd 
el a rabszolganőt és a fi át, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fi a a szabad 
asszony fi ával.” Az ítéletek mélyén érződik a fájdalom és a harag, a kifejezés 
formája pedig Pál zsidó neveltetését is tükrözi, hiszen az egymással szemben álló 
zsidó irányzatok vitáira, illetve a kívülállókkal szemben kimondott ítéletekre 
emlékeztet. Pál a szerint a minta szerint kárhoztatja népét, amelyet maga is 
zsidóként tanult – s ami persze, mint láttuk, nem különbözött a vetélytársak 
vitastílusától sem. Ezekben a helyzetekben Pál túlerőt birtokló ellenfélként érzé-
kelhette az őt és Krisztus-követő testvéreit elutasító zsidóságot. Amikor viszont 
Pál Rómában védekező helyzetbe szorult zsidókat és 
zsidó származású keresztényeket talál, melléjük áll. 
A zsidókat a „szelíd olajfa” képében állítja testvérei 
elé (Róm 11,17–24), a hagyományokhoz ragaszkodó 
zsidókból lett keresztényeket pedig „erőtlenekként” 
bízza rá az „erősekre” (Róm 15,1–16,13). Ekkor felülír 
minden korábbi indulatos ítéletet: „Fogadjátok be 
tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott min-
ket az Isten dicsőségére. Mert mondom: Krisztus a zsidóság szolgájává lett az 
Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket. A népek pedig 
irgalmáért dicsőítsék az Istent…” (Róm 15,7–8) Az 58-ban született utolsó valódi 
páli levél üzenete mint a leendő Újszövetség egyik központi gondolata jó alapot 
szolgáltat a zsidók és a keresztények kölcsönös tiszteleten és szereteten alapuló 
kapcsolatának.

2.1.3.2. A szenvedéstörténet
A páli levelekkel egy időben, vagy kevéssel később, de még az első evangélium, 
Márk evangéliuma születése előtt – vagy éppen Márk evangéliuma szerzőjének 
a tollából – születhetett meg a szenvedéstörténet első írott változata. (A teljes 
Márk evangéliuma, mint az első evangélium, sok kutató és az én véleményem 
szerint is Kr. u. 70, azaz Jeruzsálem elpusztítása után állt össze.) Azt a szituá-
ciót tükrözi, amikor a keresztények érzékelték a zsidósággal szemben növekvő 
fenyegetést, és azt is, hogy sem a római hatóság, sem a görög riválisuk nem tesz 
különbséget a Jézusban hívő és benne nem hívő zsidók között. A passiótörténet 
révén tehát olyan üzenetet kívántak megfogalmazni a fenyegető külvilág felé, 
amely szerint Jézus haláláért inkább a zsidó vallási vezetőket, mint a római 
hatóságot tartják felelősnek, nehogy a rómaiakat még nagyobb ellenségesség-
re hangolják magukkal szemben, s hogy a rómaiak szemében megmutassák a 
zsidókat és őket elválasztó különbségeket. Ez a kényszer szülte a szenvedéstör-
ténetnek azt a hatását, hogy Jézus haláláért inkább a zsidók, mint a rómaiak 
felelnek, annak a nyilvánvaló ténynek az ellenére, hogy Jeruzsálemben csak a 
római helytartó ítélhetett valakit kereszthalálra, mégpedig azért, mert az illetőt 
a Birodalom rendje elleni lázadónak tartotta. 
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Kétségtelen, hogy Jézus halálát a zsidó vallási vezetők is kívánták, hiszen 
Jézus veszélyt jelentett arra a kényes egyensúlyra, amelyet a megszálló római 
hatalom és a hatalommal szemben álló vallásos zsidóság között igyekeztek 
fenntartani, s amelynek ápolásából származott a tekintélyük és a jövedelmük. 
Jézus számukra veszélyes anarchista vándorprédikátor volt, aki túl népszerűvé 
lett az egyszerű emberek körében, és megzavarhatta a népnek a főpapok iránti 
hűségét. De a szenvedéstörténet Pilátus-képe, amely szerint a helytartó meg 
volt győződve Jézus ártatlanságáról, meg akarta menteni az életét, s csak a fő-
papok zsarolásának és az általuk felhergelt sokaságnak engedve mondta volna 
ki a halálos ítéletet, Pilátust a valóságnál jobb színben igyekszik feltüntetni, és 
történetileg nem állja meg a helyét. Mind bibliai (Lk 13,1), mind Biblián kívüli 
források szerint Pilátus kegyetlen hivatalnok volt, aki a lázadás puszta gyanúja 
esetén is hidegvérrel mészároltatott le zsidókat. Nincs okunk feltételezni, hogy 
Jézussal kivételt tett volna. 

A szenvedéstörténetben Pilátus jobb színben való feltüntetését szolgálhatja a 
Barabbás-epizód, amely több értelmező szerint minden történelmi alapot nél-
külöz.  Az evangéliumok közlésén kívül ugyanis sehol nincs nyoma annak, hogy 
Pilátus „[ü]nnepenként el szokott bocsátani nekik egy foglyot, akit ők kívántak” 
(Mk 15,6 és párhuzamosai), s egy ilyen nagylelkű és konszenzuskereső gesztus 
távol is áll a Pilátusról összerakható képtől. Pilátus jobb színben való feltünte-
tése mellett az epizódnak a szenvedéstörténetben dramaturgiai szerepe is lehet, 

hiszen része annak a folyamatnak, amelynek során 
a Jeruzsálembe való bevonulásakor még annyira 
népszerű Jézus lépésről lépésre egyedül marad – 
itt a sokaság fordít hátat neki –, hogy a kereszten 
már szerettei és tanítványai közül se legyen senki 
mellette (legalábbis a szinoptikus evangéliumok 
szerint, János e tekintetben más dramaturgiát épí-
tett fel). Jézus fokozatos egyedül maradása lényegi 

üzenete a szenvedéséről és haláláról szóló keresztény üzenet szinoptikusoknál 
olvasható változatának, a Barabbás-epizód pedig ezt az üzenetet szolgálja – 
ugyanakkor szerepe van Pilátus részleges felmentésében is.

A Barabbás-epizódot Máté evangélista jelentős kiegészítésekkel látja el. Meg-
szólaltatja Pilátus feleségét, aki ezt üzeni az ítélethozatalra készülő férjének: 
„Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma 
álmomban miatta.” A főpapokkal, a vénekkel és a felingerelt sokasággal szem-
ben egyre inkább védekező helyzetbe kerülő Pilátus vizet hozat, megmossa a 
kezét, és ezt mondja: „Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. Ám ti 
lássátok!” Az egész népnek pedig ezt a kijelentést tulajdonítja: „Szálljon ránk és 
gyermekeinkre az ő vére!” Ennél hatásosabban nem lehetett volna megjeleníteni 
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azt, hogy Pilátus ártatlan, Jézus haláláért pedig a zsidó nép kollektíven felelős 
– nemzedékről nemzedékre. (Mt 27,15–26)

Említettem, hogy János evangélista nem alkalmazza azt a dramaturgiát,
hogy a halál felé tartó Jézus lépésről lépésre egyedül marad, az ő elbeszélése 
szerint Jézus anyjával és a szeretett tanítvánnyal beszélgetve hal meg a keresz-
ten, s mellettük két másik női követő is jelen van, anyja Mária nevű nővére és a 
magdalai Mária. Ennek megfelelően a Barabbás-epizód nem is kap szerepet az 
elbeszélésben, János éppen csak röviden megemlíti. Pilátus megzsarolásának 
a motívuma viszont Jánosnál is szerepel, mégpedig a Jézussal való beszélgetés 
végén. A szinoptikus evangélisták szerint Jézus és Pilátus között csak rövid 
beszélgetés folyt: Pilátus megkérdezte: „Te vagy a zsidók királya?” Jézus pedig 
így válaszolta: „Te mondod.” Máté és Márk ehhez azt is hozzáteszik, hogy Jézus 
Pilátus többi kérdésére nem felelt. János szerint viszont Pilátus egy hosszabb be-
szélgetés végén sem nyugodott bele Jézus hallgatásába, és így folytatta: „Nekem 
nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de 
hatalmam van arra is, hogy megfeszíttesselek?” Mire Jézus így válaszolt: „Semmi 
hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked: ezért annak, aki 
engem átadott neked, nagyobb a bűne.” Az a vád, amit Máté szerint a nép saját 
magáról mond ki, itt Jézus szavaként szerepel, tehát még nagyobb tekintélyt kap. 
János ezután egy végletekig fokozott feszültségű jelenetben számol be Pilátus 
megzsarolásáról, amely szerint a főpapok végül még a messiási reményeiket 
megtagadó szavakat is kimondták: „Nem királyunk van, hanem császárunk!” 
Drámai feszültség és a zsidókkal szembeni maró gúny jellemzi János evangélista 
elbeszélését Jézus és Pilátus találkozásáról (Jn 18,28–19,16).

2.1.3.3. Két példázat
Az Újszövetség antijudaista szövegeinek a harmadik csoportjába azok a példá-
zatok tartoznak, amelyeket lehetett úgy is érteni, hogy Isten elvetette eredeti 
választott népét, amely engedetlen volt iránta, a választottságot és a vele járó 
ígéreteket és örökséget pedig egy új népnek adta. A most vizsgálandó két példá-
zat a szinoptikus evangéliumokban szerepel, János evangéliumában nem találjuk 
meg őket – a szenvedéstörténettel kapcsolatos tapasztalatunkhoz hasonlóan itt 
is elmondhatjuk, hogy János a hasonló tartalmú üzenetet más módon fejezi ki. 

Az első példázatunk a gonosz szőlőművesek parabolája, amelyet a szinopti-
kus evangélisták azonos történettel, de különböző értelmező megjegyzésekkel 
ellátva közölnek, és Jézus útjának ugyanazon a pontján, a jeruzsálemi bevo-
nulást követő templomi viták között helyeznek el (Mk 12,1–12; Mt 21,33–46; Lk 
20,9–19). A szőlőt ültető ember és a szőlőskert Isten és Izrael kapcsolatára utal 
(Ézs 5,1–7, amint az új protestáns bibliafordítás jegyzete össze is kapcsolja vele 
Mk 12,1 és Lk 20,9 verseit), a megvert és meggyilkolt szolgák a próféták, a szere-
tett fi ú pedig, akit a munkások előre megtervezetten és aljasul meggyilkoltak, 
nyilvánvalóan Jézus. „Mit tesz majd a szőlő ura? Eljön, és elveszíti a munkásokat, 
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azután a másoknak adja a szőlőt.” (Mk 12,9; vö. Mt 21,41, Lk 20,15–16) Az építők 
által megvetett, de az Úrtól kapott és csodálatos sarokkőről szóló igét (Zsolt 
118,22–23), amely itt szintén Jézust jelenti, Márk csak idézi, de Máté és Lukács 
értelmezi is: „…aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő esik, 
azt szétmorzsolja.” (Mt 21,44; Lk 20,18) De Máté ez elé még beszúr egy csak nála 
olvasható mondatot is, szintén Jézus szájába adva: „Ezért mondom nektek, hogy 
elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak 
gyümölcsét.” Mindhárom evangélista azzal zárja a példázatot, hogy „amikor a 
főpapok hallották a példázatait, megértették, hogy róluk beszél. Szerették volna 
elfogni, de féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartotta.” Nehéz elképzelni, 
hogy a példázat (különösen mátéi változatának) olvasója 70 után, amikor már 
sem Templom, sem főpapság nem volt, ne a teljes zsidóságra gondolt volna.

A második példázatunk csak Lukács és Máté evangéliumában szerepel. 
Lukács evangéliumában ez a nagy vacsora példázata (Lk 14,15–24), amit az 
evangélista Jézusnak a Jeruzsálem felé tartó útján elmondott beszédei közé 

illeszt be, s ezek között is oda, ahol az Isten orszá-
ga befogadó jellegéről, Isten feltétlen irgalmáról 
van szó. Máté evangélista viszont áthelyezi és ki is 
egészíti a példázatot: nála az utolsó viták között, 
közvetlenül a gonosz szőlőművesekről szóló pél-
dázat után olvassuk (Mt 22,1–14). Máté kiegészíté-
sei lényegbevágóak. Nála a meghívottak nemcsak 
mentegetőznek, hanem bántalmazzák és meg is 

ölik a meghívó (Máténál a király) szolgáit, a király pedig nemcsak megharagszik, 
hanem „haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, 
városukat pedig felégette” (Mt 22,7). A példázat elhelyezésének és kiegészítésének 
a célja nem lehetett más, mint az olvasót a zsidóságnak az Istennel szembeni 
gyilkos engedetlenségére emlékeztetni, és arra utalni, hogy Isten – a római 
seregek által – véresen megtorolta az engedetlenséget.

2.1.3.4. János evangéliuma
Az antijudaista szövegek negyedik csoportjával János evangéliumában találko-
zunk. A negyedik evangélium ebből a szempontból (is) különleges az evangéli-
umok sorában. A közösség, amelyben az evangélium született, Palesztinában 
súlyos üldözéseket szenvedhetett el a zsidó hatóságoktól – egyesek szerint a 
Jordántól keletre eső területen, ahol római helytartó híján a világi hatalmat is 
a vallási vezetők gyakorolták. Az üldözés a korábban említett „eretnekek elleni 
áldás” bevezetése után (talán Kr. u. 90-től kezdve) kiközösítéssel is járt, ezután 
a közösség a kis-ázsiai Efezusba menekülhetett, itt születhetett az evangélium. 
Úgy tűnik, a közösség erre az időre már lemondott arról, hogy zsidókat győzzön 
meg Jézus messiási voltáról, missziói céllal inkább a nem zsidók felé fordul, a 
zsidók említése pedig a hitetlenség többféle megjelölésére szolgál. Jézus hosz-
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szú beszédeiben a közösség a maga keresztény identitását írja le, ebben pedig 
hús-vér zsidó emberek nem jelennek már meg, csak a zsidókkal kapcsolatos 
negatív sztereotípiák.

A negyedik evangélium, mint korábban láttuk, Jézust hangsúlyosan Istenként 
mutatja be, a zsidókat pedig úgy írja le, mint akik kívül állnak ezen a hiten és 
az üdvösségen. „A zsidók (…) üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt 
[gyógyított]. Jézus így szólt hozzájuk: »Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, 
én is munkálkodom.« Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert 
nemcsak megtörte a szombatot, hanem saját Atyjának is nevezte Istent, és így 
egyenlővé tette magát az Istennel. Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik: 
(…) »[A]z Atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. Az ő hangját nem 
hallottátok soha, arcát nem láttátok, és az igéje sincs meg bennetek maradandó-
an, mert abban, akit ő elküldött, nem hisztek. (…) Mert ha hinnétek Mózesnek, 
hinnétek nekem: mert énrólam írt ő.«” (Jn 5,16–19.37–38.46) 

Hasonló érveléssel találkozunk később egy olyan vitában is, ahol az induló 
helyzet szerint Jézus benne hívő zsidókkal beszélt (Jn 8,30–31), mégis hasonló 
eredményre jut. A Mózesre való hivatkozás után ezúttal az Ábrahámra való 
hivatkozás következik. „»Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akar-
tok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. (…) Ti atyátoktól, az ördögtől 
származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kez-
dettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a 
hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja. Mivel pedig 
én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. (…) Ábrahám, a ti atyátok ujjongott 
azon, hogy megláthatja az én napomat: meg is látta, és örült is.« A zsidók erre 
ezt mondták neki: »Ötvenéves sem vagy, és láttad Ábrahámot?« Jézus így felelt 
nekik: »Bizony, bizony, mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna: én vagyok.« 
Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a temp-
lomból.” (Jn 8,37.44–45,56–59)

A zsidósággal való kategorikus szakításra utal az is, ahogyan az evangélista 
Jézus személyében túllép a zsidó ünnepeken. Jn 5,1–10,42 történetei és narratívái 
így is értelmezhetők: Jézus az új Mózes: felfüggeszti a szombati nyugalom paran-
csát (5,1–47); Jézus az élet kenyere: az úrvacsora felváltja a páskaünnepet (6,1–71); 
Jézus a világ világossága: felváltja a lombsátor ünnepét (7,1–10,21); „Én és az Atya 
egy vagyunk”: Jézus szentsége felváltja a templomszentelés ünnepét (10,22–42).

Ilyen állítások és értelmezések útján érkezünk meg végül a korábban már 
érintett jánosi szenvedéstörténethez, ahol az addig a hitetlenség megtestesítői-
ként bemutatott „zsidók” befejezik művüket. Ezt tükrözi a negyedik evangélium 
szóhasználata is. Míg a szinoptikus evangélisták többnyire árnyaltan ábrázolják 
Jézus zsidó ellenfeleit: „főpapok”, „írástudók”, „farizeusok”, „a nép vénei”, vagy 
Pilátus palotája előtt „a sokaság”, addig János gyakran csak a homogén közös-
séget felidéző „zsidók” megjelöléssel él, teljes összhangban azzal a szándékkal, 
amellyel írásában a zsidókat korábban is ábrázolta.
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Az Újszövetség antijudaista szövegei tehát olyan helyzetben születtek, amikor 
a fi atal keresztény közösség fenyegetve érezte magát a zsidóság mellett, amely 70 
előtt még sokat fel tudott mutatni régi erejéből és tekintélyéből. Ekkor a zsidó 
hatóságok fellépése a Krisztus-követőkkel szemben valószínűleg nem volt szig-
nifi kánsan agresszívebb, mint más, szerintük eretnek mozgalmakkal szemben, 
beleérte ebbe István megkövezését (ApCsel 7) és Jakab megkövezését is, amiről 
Josephus Flavius számol be, de az új és törékeny közösségben ez nyilvánvalóan 

félelmet keltett. Romlott a helyzet 70 után, amikor 
a zsidóság is védekező helyzetbe szorult, a korábbi 
riválisok mellett a Krisztus-követőkkel szemben is 
merev határt állított fel, rájuk nézve is alkalmazni 
kezdte az „eretnekek elleni áldást”, ahol pedig erre 
még lehetősége volt, a korábbinál is támadóbban 
lépett fel velük szemben. A fent megismert, Pál 
apostol után született antijudaista szakaszok az 

ekkor megtapasztalt keresztény félelemnek és haragnak a refl exiói. Tekintettel 
arra, hogy részeivé lettek az ekkor még formálódó Újszövetségnek, a szent iratok 
tekintélyével szólaltak meg és szólalnak meg ma is. Amikor Nagy Konstantin 
türelmi rendeletét követően (Kr. u. 313) a kereszténység maga mögött hagyhatta 
az üldözött vallás státuszát, és a Római Birodalom hatalmi tényezőjévé emelke-
dett, az egykori üldözöttek félelemben és haragban fogant szavai a győztesek 
kinyilatkoztatásának erejével és tekintélyével szólaltak meg, és táplálták az 
addigra sarokba szorított zsidósággal szembeni megvetést. Paul Johnson szolgál 
számunkra egy Szent Jeromostól (340 körül – 420) való idézettel:

„Jeruzsálem pusztulásának napján szomorú menet érkezik látogatóba: 
roskatag, töpörödött nők és rongyokba öltözött, az évek súlya alatt gör-
nyedő öregemberek, akik testükön és ruházatukon viselik az Úr harag-
jának nyomait. A szánalmas teremtmények nagy tömegben gyűlnek 
össze, és az Úr ragyogó keresztfája és sziporkázó feltámadása alatt, egy, 
az Olajfák hegyéről odafénylő, kereszttel díszített hullámzó zászló előtt 
sírnak a Templom romjai fölött. És mégsem érdemelnek szánalmat.”

2.1.5. ANTISZEMITIZMUS ÉS ANTIJUDAIZMUS AZ ÓKORI TEOLÓGIÁBAN

A Krisztus előtti görög antiszemitizmus és a bibliai antijudaizmus egymásra 
találása számtalan zsidóellenes érveléshez és kijelentéshez vezetett az ókori 
teológusok körében, amiről ma már magyar nyelven is részletes ismertetés 
áll rendelkezésünkre.  Ahogyan a kereszténység előbb tolerált hitté, később 
államvallássá emelkedett, zsinati és császári rendelkezések lépésről lépésre 
fosztották meg a zsidó közösségeket a jogaiktól, s tiltották meg még a keresz-
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tényeknek is, hogy zsidókkal kapcsolatot 
tartsanak. „A felelős keresztény vezetők 
azonban soha nem törekedtek a judaiz-
mus erőszakos kiirtására. Szent Ágoston 
(354–430), a legbefolyásosabb latin teo-
lógus azt hirdette, hogy a zsidók puszta 
létüknél fogva részei Isten tervének, mivel 
tanúi a kereszténység igazságának, bu-
kásuk és megaláztatásuk pedig jelképezi 
az egyház diadalát a zsinagóga fölött. Az 
egyház politikája tehát az volt, hogy ha 
megalázva és tehetetlenségben is, de élni 
hagyja a kis zsidó közösségeket. A görög 

egyház azonban, amely megörökölte a pogány hellenizmus minden antiszemita 
hagyományát, érzelmi alapon állva még ellenségesebb volt. Az 5. század elején 
Aranyszájú Szent János, a vezető görög teológus (354–407) Antiókhiában nyolc 
beszédet tartott »A zsidók ellen«, amelyek a lehető legnagyobb hasznot húzták 
Máté és János evangéliumainak kulcsfontosságú részleteiből (és vissza is éltek 
velük), és a zsidóellenes tirádák mintaképei lehettek. Ekként a pogány rágalmak 
és mendemondák fortyogó halmazára rárakódott egy specifi kusan keresztény 
antiszemitizmus, amely a zsidókat Krisztus gyilkosaiként állította be, és a zsidó 
közösségek immár minden keresztény városban veszélynek voltak kitéve.”

Ennek nyomán a középkor hajnalára két fő teológiai modell alakult ki, ame-
lyek a zsidóság és a kereszténység kapcsolatát értelmezték: a „helyettesítési 
teológia” és a „tanúságtévő nép teológiája”. 

A helyettesítési teológia szerint Isten a kudarcot 
vallott Izraeltől, amely nem ismerte fel és megy-
gyilkolta Krisztust, elvette az Ábrahámon keresztül 
adott ígéretet, és az új közösségnek, az egyháznak 
adta. Az egyház ennélfogva helyettesíti a bukott 
Izraelt Isten üdvtervében, és rajta keresztül fogja 
Isten elérni a célját. A helyettesítési teológia egy 
összetettebb változataként Isten előre látta Izrael 
bukását, s az Ábrahámtól fogva kapott ígéretek eleve Krisztusra és az egyházra 
vonatkoztak (ahogyan Jézus is mondja János evangéliuma szerint: Mózes énró-
lam írt, illetve Ábrahám látta az én napomat, és örült – Jn 5,46; 8,56). Ennek a 
teológiának az olvasatában a Héber Bibliában olvasható áldások és biztatások 
az egyházat illetik, a kritikák, amelyek Izrael prófétáinak szavaiként önkritikák 
voltak, a mindenkori zsidóságra vonatkoznak, a büntetéssel való fenyegetések 
pedig Isten akaratából vagy már beteljesedtek Jeruzsálem pusztulásakor és a 
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zsidóság szétszóratásakor, vagy újra beteljesednek, valahányszor a zsidóságot 
szenvedés éri. Ez a teológia a 20. század második felében is jellemezte a katolikus 
és protestáns teológiák főáramait, sok keresztény vallja ma is.

A tanúságtevő nép teológiájának forrása Szent Ágoston Isten városáról szóló 
műve. Annyira bevetté nem vált, mint a helyettesítési teológia, de szintén meg-
határozó volt még a 20. században is. Lényege, hogy a Krisztusban nem hívő 
Izraelnek az a küldetése, hogy szenvedésével arra fi gyelmeztesse az egyházat, 
hogy mi lehet a sorsa, ha az egyház is hűtlen lesz Urához. Izrael szenvedése 
Isten jogos büntetéséről tanúskodik, amely a hűtlen egyházat is elérheti, az 
pedig, hogy szenvedései ellenére egy „szent maradék” még mindig él, Isten 
hosszútűrő kegyelméről tanúskodik, amely a hűtlen egyházat is megtarthatja. 
Ezen a küldetésen kívül a Krisztusban nem hívő Izraelnek nincs más feladata, 
ha pedig Krisztushoz tér és az egyházzal egyesül, megszűnik a küldetése. Ez 
a teológia jellemezte a fi atal Dietrich Bonhoeff er zsidóságképét is, még abban 
az írásában is, amelyben először emelte fel a szavát a hatalomra került nácik 
antiszemita törvénykezésével szemben.

A zsidóság és a kereszténység kapcsolatát leíró kora középkori modellek ha-
tározták meg a főáramú keresztény gondolkodást akkor is, amikor az egyházak 
szembekerültek a holokausztba torkolló modern, tudatos, faji alapú és messze-
menően hatalmi-gazdasági célú zsidóüldözéssel. Ezek a teológiai modellek nem 
nyújthattak hatékony segítséget sem az ellenálláshoz, sem az embermentéshez. 

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉS

– Az antijudaista szakaszok Bibliánk részei, nem hagyhatjuk őket figyel-

men kívül. Hogyan lehet az igehirdetésben és a tanításban úgy szólni 

róluk, hogy ne táplálják a zsidóellenességet?

– Milyen teológiai szemlélettel lehet felváltani a helyettesítési teológiát 

és a tanúságtevő nép teológiáját?

2.2. A magyarországi holokauszt és az evangélikus egyház

„A Soa a keresztény történelem része. A mi történelmünk része. Amennyiben 
mi is keresztények vagyunk. Rettenetes tény. Irtózatos tény. Sokak számára 
hihetetlen tény. Mégis épp ez az első felismernivalónk: hogy a Soa a mi törté-
nelmünk is, nemcsak a zsidó népé. Nemcsak azt kell megkérdeznünk, hogy mi 
történt velük, hanem azt is, hogy mi történt velünk, keresztényekkel.”

Tanulmányom második része egy, az Evangélikus Hittudományi Egyetem 
2014. november 6-án, A magyar tudomány ünnepe alkalmából rendezett konfe-
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Vall_ped.indb   300 2016. 11. 29.   12:36:45



Csepregi András | Zsidóság és kereszténység az evangélikus hitoktatásban

301 |

renciáján elhangzott előadásomra alapul. A konferencia címe A múlt terhe – a 
jelen felelőssége; emlékezéskultúra és hitoktatás volt, s ebben a témakörben arra 
kaptam meghívást, hogy hitoktatóként osszam meg 
a kérdéseimet és tapasztalataimat. A holokauszt és a 
hozzá vezető út – kihívás a mai evangélikus hitoktatás 
számára című előadásomban, amely később nyom-
tatásban is megjelent,  arra a kérdésre kerestem a 
választ, hogy az evangélikus hittan tanterv mely 
pontjain, milyen történelmi ismeretekre építve és milyen belső hangsúlyok érvé-
nyesítésével kellene tanítanunk az evangélikus iskolák diákjait a holokausztról. 

Az előadás írott változatában olvasható egy rövid áttekintés arról, hogy a 
nyolcadikos, illetve tizenkettedikes történelemtankönyvek mit tanítanak a 
magyar holokausztról. Ebből az derül ki, hogy – inkább a 12. évfolyamon – a 
diákok általában árnyalt és hiteles információkat kapnak, de ebből hiányzik az 
egyházak szerepének ismertetése – ezt a hiányt a hittanórán kellene pótolnunk. 
A következő megfi gyelésem az volt, hogy a 2014-ben érvényes tanterv szerint a 
7. és 11. évfolyamos evangélikus hittankönyvekben kerül elő ez a kérdés, tehát
korábban, mint ahogy a diákok a történelemórán a korszakkal találkoznak.
A tananyagon belül pedig van egy sajátos hangsúlyeltolódás: részletesen taní-
tunk az embermentő Sztehlo Gáborról, de alig foglalkozunk azzal a folyamattal, 
ami a holokauszthoz vezetett. Erre akkor így refl ektáltam:

„Az, hogy a holokausztról szóló evangélikus hittan tananyag jórészt – a 
hetedik évfolyamon kizárólag, a tizenegyedik évfolyamon főleg – Sztehlo 
Gábor embermentő szolgálatának a bemutatásából áll, annak a korszak-
nak a maradványa, amikor egyházunk először foglalkozhatott részletesen 
és nyilvánosan Sztehlo életművével. Sztehlo sokáig »tüske volt a köröm 
alatt«, sem a pártállam, sem az evangélikus egyházi vezetés nem támo-
gatta történetének megismertetését. Keveházi László ismerteti Böröcz 
Enikő levéltári jegyzetét: »A svájci kormány észrevételezte a magyar 
állam felé (ők voltak a kezdeményezők), hogy Sztehlóval a Yad Vashem 
1972-es kitüntetése miatt foglalkozni kellene. Ezután az állam is revideálta 
Sztehlo-képét, és állami vonalról fi gyelmeztették a Káldy-vezetést, hogy 
Sztehlóval mégiscsak kellene valamit csinálni.«  Ennek nyomán jelent 
meg az első részlet a naplójából, Bozóky Éva gondozásában, a Diakónia 
1981-es évfolyamában, hét évvel Sztehlo halála után, és indult el az em-
lékezésnek és a feldolgozásnak az a folyamata, amelynek révén Sztehlo 
ma már nem csak megbecsült emlékű lelkésze lett egyházunknak, aki 
a Deák téren szobrot is kapott, hanem le is tud lépni a talapzatról, hogy 
életével és gondolataival hasson. Véleményem szerint Sztehlo tanúság-
tételének jelentőségét nem lehet túlbecsülni, ezért is helyes, hogy hi-
toktatásunkban is nagy fi gyelmet szentelünk neki. Ugyanakkor látnunk 

 C  2015a
 K  2009, 23. o.
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kell azt is, hogy ami a nyolcvanas években előrelépés volt, az ma már 
kevés. Akkor a pártállam által szorongatott evangélikus egyház arra 
kapott lehetőséget, hogy a szélesebb kört elérő engedélyezett sajtójában 
megmutathassa egy hősét, s ezzel erősítse a saját identitását is. Akkor 
erre volt szükségünk, ez épített bennünket, ezen keresztül építhettünk 

másokat is. Mára viszont magunk mögött kellene 
hagynunk a szorongatott közösség mentalitását, és 
késznek kellene lennünk arra, hogy szembesüljünk 
azzal is, hogy a holokauszt és a magyar evangé-
likusság közös történetének nem Sztehlo Gábor 
az egyetlen szereplője. Az embermentő a kisebb-
séghez tartozott egy olyan egyházban, amelynek 
felső vezetése együtt sodródott a korszak politikai 
elitjével, több tekintélyes tagja maga is képviselte 

az antiszemitizmust, többsége pedig vagy közömbösen, vagy részvéttel, 
de tehetetlenül szemlélte a népirtásba torkolló folyamatot. Ahogyan har-
minc éve magányos hősünk felmutatásával, úgy ma egyházi közösségként 
viselt felelősségünk tárgyilagos feltárásával és bemutatásával építhetnénk 
magunkat, és építhetnénk másokat is.”

Lássuk most, hogyan lehetne tananyaggá formálni a holokauszthoz vezető út, 
a holokauszt eseményei és a holokauszt utáni időszakban született első egyházi 
refl exiók elbeszélését! (A már idézett írásomban foglaltakat kisebb-nagyobb 
változtatásokkal, kiegészítésekkel, egy lépéssel tovább építve adom közre.)

Az elbeszélésnek egy egyszerű, tananyaggá formálható szemléletében hat 
csomópontot jelölhetünk meg. Az első az ellenforradalom győzelmét követő 
konszolidáció kezdete és a numerus clausus. A második a három zsidótörvény 
(1938, 1939, 1941). A harmadik azoknak a hatósági eljárásoknak a sora, amely 
zsidónak minősített embereket közvetlen életveszélynek tett ki, a munka-
szolgálat és különösen a Kamenyec-Podolszkijba történő deportálás – mely 
eljárásoknak az 1944. márciusi német megszállás előtt becslések szerint 34 
ezren estek áldozatul. A negyedik csomópont a német megszállás és a vidéki 
zsidóság deportálása. Az ötödik csomópont a nyilasterror ideje, a hatodik pedig 
a holokausztra refl ektáló első egyházi nyilatkozatok. A rendszerváltás után 
minden magyarországi nagyegyház bocsánatot kért a holokauszt idején történt 
mulasztásokért, de ez az időszak már kívül esik a tanulmány keretein. 

2.2.1. ELSŐ CSOMÓPONT: A NUMERUS CLAUSUS 

A numerus clausus-törvény vitája és elfogadása nagyon érzékenyen jelzi a régi 
visszaszorulásának és az új előretörésének a folyamatát. Régin az első világhá-
ború végéig fennálló jogállam melletti érvelést értem, amely a zsidóságot sem 
faj, sem vallás szerint nem különböztette meg (ismerte viszont az anyanyelv 
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szerinti megkülönböztetést, amelynek alapján az asszimilálódott zsidókat 
magyarnak, a szláv vagy román nyelvű kisebbségeket idegennek tekintette, 
aminek Trianonban meg is mutatkoztak a következményei). Újon a zsidóságot 
bűnbaknak tekintő és megbüntetni akaró közhangulatot értem, amely kikény-
szerítette a nemzetgyűlésben a numerus clausus törvénybe iktatását. A régi és 
az új találkozása tükröződött a törvény 1920. szeptember 21-i megszavazása 
során, ahol a képviselők fele sem volt jelen, hiányzott a kormánytagok többsége, 
még a törvényjavaslatot benyújtó miniszter is. Gyurgyák János szerint ennek 
„nyilvánvalóan az volt az oka, hogy ezek a politikusok felmérték a Házban 
uralkodó közhangulatot és a politikai erőviszonyokat, de nem vállalták annak 
ódiumát sem, hogy egy, a polgári jogegyenlőséget nyilvánvalóan sértő törvényt 
megszavazzanak”.  Ez a kettősség tükröződik az általam ismert egyházi maga-
tartásban is. A fajvédő szervezetek által folytatott zsidóüldözés ellen katolikus 
főpapok is felléptek – Gyurgyák megnevezi Csernoch János hercegprímást, 
Mikes János szombathelyi püspököt és Rott Nándor veszprémi püspököt.  
Ugyanakkor a nemzetgyűlés több katolikus pap és református lelkész tagja 
antiszemita érveléssel támogatta a törvényt.  Evangélikus közéleti szerep-
lők, mint Bajcsy-Zsilinszky Endre és Gömbös Gyula – utóbbi a nemzetgyűlés 
tagjaként – a fajvédelem és az antiszemitizmus képviselői voltak. Evangélikus 
egyházi megnyilvánulást ebből a korszakból nem ismerek.

2.2.2. MÁSODIK CSOMÓPONT: A HÁROM ZSIDÓTÖRVÉNY 

A numerus clausus-törvény 1928-ban történt módosítása után a jogállamot 
közvetlenül sértő passzusok hatályukat veszítették, az 1938-as törvényhozás 
viszont visszahozta azokat. Szerepe lehet ebben a kitartó antiszemita propa-
gandának, a náci Németország megerősödésének és a hozzá fűzött magyar 
politikai reményeknek, de leginkább talán annak, hogy összetett problémákra 
az antiszemitizmus viszonylag könnyű választ és egy növekvő közösséggel való 
azonosulási lehetőséget kínált. Az alsó- és felsőházi képviselők, valamint a köz-
életi szereplők körében erre az időszakra már egészen megfogyatkoztak azok, 
akik – az első világháborúig tartó konszenzus szellemében – a zsidókra mint 
magyar állampolgárokra tekintettek, akik többségükben izraelita vallásúak, 
de lehetnek más vallásúak is, és jelentős többségbe került a zsidóságot valami-
lyen szempontból megkülönböztetők tábora. Szerintük a zsidóság különbözött 
a magyarságtól mint faj, mint nép vagy mint kulturális közösség, s ebben a 
különbözőségben egységes zsidóságról beszéltek, tekintet nélkül arra, hogy a 
Magyarországon élő több százezres zsidóság közel annyira tagolt és heterogén 
volt, mint a nem zsidó többség. Az első zsidótörvény tervezetének az indoklása 
tényként kezelte, „hogy az ország népessége kettészakadt zsidóra és nem zsidóra, 

 G  2001, 121. o. (Kiemelés az eredetiben – Cs. A.)
 Uo. 115. o.
 N  V. 2011, 192–196. o.
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s e két társadalmi csoport között felfogásbeli ellentét van, továbbá közöttük 
megbomlott az egyensúly”.  És bár az első zsidótörvény címe szerint A társa-
dalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról gondoskodott 
volna annak révén, hogy bizonyos területeken korlátozza a zsidónak minősített 

állampolgárok részvételének lehetőségét, a vitában 
nagy szerepet kaptak a zsidóság „másságával” kap-
csolatos vélemények. 

Az első zsidótörvény a zsidóságot a főszabály sze-
rint vallási alapon határozta meg, azaz zsidó az, aki 
izraelita vallású. De kivételt is tett, hiszen zsidóként 

határozta meg azokat is, akik 1919. augusztus 1-je után „keresztelkedtek ki” – így 
nevezték akkoriban, ha valaki izraelita hitről valamelyik keresztény felekezet 
hitére tért át. Zsidónak minősült az is, aki 1919. július 31-e után született, s szü-
letésekor az egyik szülője izraelita vallású volt. Ezzel keresztény gyülekezetek 
tagjai is a zsidótörvény hatálya alá kerültek. Úgy tűnik, hogy a törvény elfoga-
dása mellett érvelő protestáns püspökök, Ravasz László református és Raff ay 
Sándor evangélikus püspök nem tulajdonítottak nagy jelentőséget a vallási és 
származási szempontok keveredésének. Raff ay mindössze a megkeresztelkedés 
időpontjának helyes meghatározását vitatta, Ravasz pedig arra használta fel a 
vita alkalmát, hogy újra elmondja a zsidóságról alkotott – egyébként közismert – 
véleményét: szerinte a zsidóság „terület, állami szervezet nélkül élő egységes 
népi közösség, a faj, a hagyomány és a hit szálaival összetartott diaszpóranemzet 
a nemzeti államok testében”.

Az első zsidótörvény támogatói között élhetett az a jóhiszemű vélekedés 
is, hogy a korlátozó rendelkezésekkel kielégítik a zsidóellenes közhangulatot, 
kifogják a szelet az erősödő nyilas párt vitorlájából, s így meggátolják az erő-
szakosabb antiszemitizmus terjedését. Ez az érvelés Ravasz püspök parlamenti 
hozzászólásában is megjelent, aki szerint a tervezett törvény az egyházak belső 
életét egyáltalán nem érinti, az elfogadása biztosítani fogja az ország nyugalmát 
és békéjét, sőt még a magyarországi zsidóságnak is a javára fog válni, hiszen 
az antiszemitizmust nem lehet erőszakosan visszaszorítani, a legjobb, ha tör-
vénnyel szabályozzák.  Ez a jóhiszeműség hibásnak bizonyult, a törvény éppen 
az ellenkező hatást érte el, hiszen olyanok fi gyelmét is felhívta arra, hogy a 
„zsidókkal valami nincs rendben”, akik erre eddig nem is gondoltak. Ha pedig 
egyszer a törvényhozás átlépte a polgári jogegyenlőség határát, mint egy Rubi-
cont, mondja Gyurgyák János, „onnantól kezdve minden már csak mennyiségi 
kérdés, azaz a napi politikai széljárástól függ, hogy meddig megy el a politikai 
és jogi egyenlőség megsértésében”.

 G  2001, 138 o.
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Egy évvel később, 1939 májusában került sor a második zsidótörvény elfoga-
dására, amely után többé nem lehetett komolyan venni az elsőhöz kapcsolódó 
jóhiszemű, néha valóban őszinte reményeket. A törvény további jelentős korlá-
tozásokat vezetett be, és kiterjesztette az érintettek körét is. A törvény hatálya 
alá eső zsidó meghatározásakor a vallási fogalmak mellett már faji, származási 
fogalmakat is használ, s részletes magyarázatában olyan szabályokat állít fel, 
amelyek révén „tulajdonképpen lezárja az utat a beolvadás előtt, s csupán egyet-
len kiskaput hagy – egyetlen további nemzedékre –, mégpedig azok számára, 
akik 1939. május 5-e után születnek, s születésükkor szüleik megkeresztelik őket, 
nemkülönben ők maguk – tehát a szülők is! – kikeresztelkednek, végül ezen 
szülők legközelebbi felmenői már 1849. január 1-e előtt [sic!] Magyarországon 
születtek.”  A beolvadás meggátlásával a keresztény zsidómisszió is elveszí-
tette a jövőjét, s ezt a felsőházban felszólaló Serédy 
Jusztinián katolikus bíboros-hercegprímás szóvá 
is tette, mindamellett egyetértett a törvénnyel és 
támogatta azt, ahogyan Ravasz László és Raff ay Sán-
dor püspökök is. „Mindezek a hozzászólások azért 
voltak jelentősek és a vitát eldöntőek, mert az egyházfők nemcsak személyes 
véleményüket, hanem – ahogyan azt világosan meg is mondották – egyházuk 
hivatalos álláspontját is képviselték.”

A harmadik zsidótörvény (az 1941. évi XV., A házassági jogról szóló 1894. XXXI. 
törvénycikk kiegészítéséről és módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatban szük-
séges fajvédelmi rendelkezésekről) címe elég pontosan feltárja a törvény célját és 
tartalmát: a magyar „faj” védelme a zsidó „faj” befolyásától, a beolvadás akadályo-
zása, ezért a zsidókkal való házasodás korlátozása. A törvény képviselőházi vitája 
során már természetes volt a zsidóság elkülönítésének radikálisabb változatait, 
a kitelepítést vagy a gettót emlegetni. Serédi Jusztinián, Ravasz László, és – ez-
úttal – Kapi Béla evangélikus püspök, ismét egyházaik álláspontját is képviselve, 
elutasították a törvényt. Álláspontjuk szerint a javaslat egyházi törvényeket 
sért, hiszen korlátozni készül a házasságkötés szabadságát, ezért mondanak rá 
nemet, amennyiben viszont a felsőház mégis megszavazza, annak egy „embe-
riesebb szellemben” fogant változatához csatlakozni fognak. Serédi Jusztinián 
és Ravasz László kifejezte, hogy a fajvédelem céljaival egyébként egyetértenek. 
Kapi Béla, Gyurgyák szerint, „még az előzőeknél is egyértelműbben utasította el 
a törvényt”.  A három tiltakozó egyházvezető viszont kisebbségben maradt, a 
felsőház a törvényt megszavazta. Az első zsidótörvénnyel kezdődő folyamatnak 
ezen a pontján az egyházvezetői ellenvetésnek már nem volt ereje.

A három zsidótörvény és a felsőház egyházi képviselői állásfoglalásainak a 
hátterén most nézzünk bele a korszak köztiszteletnek örvendő evangélikus 

 Uo. 145–146. o.
 Uo. 149–151. o. Lásd Serédy és Ravasz érvelésének összefoglalását is.
 Uo. 158. o.

A beolvadás meggátlásával 

a keresztény zsidómisszió is 

elveszítette a jövőjét.

Vall_ped.indb   305 2016. 11. 29.   12:36:45



TÁRSADALOM

| 306

teológiai tanára, Karner Károly A „zsidókérdés” című tanulmányába. Először a 
Keresztyén Igazság hasábjain jelent meg 1937-ben, majd a szerző 1942-ben egy 
tanulmánykötetben újra közölte. Karner határozottan elutasította a fajelméletet, 
és a „zsidókérdés” (ő maga teszi a szót tanulmánya címében és gyakran szövegé-
ben is idézőjelbe) végső megoldását abban látja, ha a keresztyén népek valóban 
keresztyénné lesznek. „A saját sorainkban levő hitetlenség és vallástalanság, 
a vele járó erkölcsi lazaság s nem utolsósorban a pogányossá lett nacionaliz-
mus eltorlaszolják a helyes megoldás útját.”  A fajelmélet és a nacionalizmus 
elutasításával Karner bátran szembefordult az uralkodó politikai közhangu-
lattal. Teológusként viszont nem tudott 
kilépni az ókori-középkori örökség kere-
tei közül. A zsidó vallásosság elemzése 
során ugyanis arra a következtetésre jut, 
hogy a közhiedelemmel szemben nem a 
vallását elhagyó zsidó lesz erkölcstelen, 
hanem a vallásos zsidó az igazán veszé-
lyes. „A Krisztus-tagadás határozza meg a 
zsidóságot legmélyebb rétegeiben, ez a zsi-
dó lét tulajdonképpeni titka, benne rejlik a 
népet szétszóródottságában és hontalansá-
gában is konzerváló erő, belőle folyik egész 
életstílusa. Vallásos buzgóságát, sokszor 
fanatizmusát és egész erkölcsi életét ezért járja át mindig a sajátságos, szinte 
érthetetlen önösség: mindig úgy veti alá magát a törvénynek, hogy annak betűjét 
megtartja, de vigyáz arra, hogy ebből ne csak kára ne legyen, hanem még nye-
reséget is húzzon és ösztönei kielégüljenek. Megüresedett messiás-várása ezért 
formálódik át hatalmi ösztönné és keresi az érvényesülést mások vezetésében 
és az uralkodásban. Innét van a zsidóságnak megdöbbentően tragikus szerepe a 
népek életében: ahova beteszi a lábát, bomlasztó erővé lesz. Vallásos fanatizmusa 
és becsületességre igyekvő erkölcsisége sem tudja az életet megszentelni s még 
kevésbé új életet teremteni, hanem a bomlás és vele a halál csíráját rakja le.”  
Az antijudaista teológus eljut a hibátlan antiszemita sztereotípiáig, aminek a 
hatását nem enyhíti, hogy a tanúságtevő nép teológiája szellemében fi gyelmez-
teti is egyháza tagjait: a Krisztust elhagyó keresztény ugyanúgy Isten ítélete alá 
esik, mint a Krisztust elutasító zsidó. Ettől a gondolattól – véleményem szerint – 
akkoriban több antiszemita kaphatott megerősítést a „Krisztus-tagadó zsidó” 
sztereotípiájához, mint ahány érzékeny lelkiismeretű keresztény biztatást az 
őszinte önvizsgálathoz. A tanúságtevő nép teológiája alkalmazásában Karner 
következetes: „…a valóban megtérő zsidónak utat kell nyitni a keresztséghez, s 

 K  1942, 33. o.
 Uo. 31. o. (Kiemelés az eredetiben – Cs. A.)

Holokauszt emlékmű Berlinben
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akkor ennek a megtért zsidónak sem a faja, sem a vére nem alacsonyabbrendű, 
mint egyéb keresztyéneké. Ezt a keresztyénség kétezer év óta vallja s ennek 
igazságát számos eset igazolja.”  Ahogyan a felsőházi egyházi vezetők, Karner 
Károly is szembeszállt a harmadik zsidótörvény kifejezett céljával, de olyan teo-
lógiai érvelést alkalmazott, ami inkább tükrözte és támogatta a kor antiszemita 
előítéleteit, mintsem kritizálta volna.

A három zsidótörvény képviselőházi és felsőházi elfogadásának történetét kö-
vetve láttuk, hogy az első zsidótörvény elfogadásával olyan lavina indult el, amit 
később a képviselők nem tudtak megállítani, a harmadik törvény elfogadása-
kor pedig a „keresztény-nemzeti erők” által vezetett 
állam felsőházába delegált katolikus hercegprímás 
és protestáns püspökök tiltakozó szava is kevésnek 
bizonyult. Tegyük fel a kérdést: voltak-e akkor Ma-
gyarországon, akik már a törvénykezés kezdetekor 
tisztán láttak? Igen, voltak, és meg is szólaltak. Még 
az első zsidótörvény vitája előtt, 1938. május 5-én a Pesti Naplóban közzétett 
deklarációban „59 keresztény magyar író, művész, politikus és tudós (…) »az em-
beri becsületérzés és az igazi kereszténység, a józanság és hazafi asság magától 
értetődő egységével és szilárdságával« emelte fel a hangját. A tiltakozás aláírói 
határozottan kiálltak a polgári jogegyenlőség mellett, s érvek sorát sorakoztatták 
fel a javaslattal szemben (a törvénynek egy szava sincs a legszegényebb rétegek 
sorsának jobbra fordításáért, sőt éppen a legszegényebbeket és a fi atalokat sújt-
ja; világi hatóság nem tehet különbséget a megkeresztelkedés dátuma szerint; 
minden erejére szüksége van a magyar társadalomnak; a kisebbségben élő s a 
magyarságukhoz ragaszkodókat, végül a »végleg megmagyarosodottakat« nem 
lehet kiközösíteni). »Ez a javaslat – írják – még a zsidóságot sem alázza meg 
annyira, mint amennyire megsérti a keresztény középosztály fi ait, amikor azt 
teszi fel róluk, hogy – az állampolgári jogegyenlőség alapjainak semmibevételé-
vel – jogfosztástól, megszégyenítő gyámkodástól, kényszeralkalmazástól várják 
megélhetésük biztosítását. Továbbá felteszi róluk azt az erkölcsi eltévelyedést, 
hogy polgártársaik egy részének vallása miatt való megbélyegzése, polgári jogaik 
teljességéből való kiforgatása árán akarnak érvényesülni és boldogulni.« Végül 
az aláírók fi gyelmeztetik a magyar társadalmat: »Gondolja meg minden kortárs, 
mekkora felelősség terheli, ha a lelkiismereti tiltakozás ellenére is megszületik 
egy törvény, melyre valamikor minden magyarnak szégyenkezve kell gondol-
nia.«”  A deklarációt aláírók között találjuk Bartók Bélát, Csók Istvánt, Ferenczy 
Noémit, Féja Gézát, Kodály Zoltánt, Móricz Zsigmondot, Szabó Zoltánt. Babits 
Mihály a deklarációt nem írta alá, de egy saját cikkében elítélte a törvényt. Az 
aláírók között egy evangélikus lelkész is volt: Szimonidesz Lajos.

 Uo. 32–33. o. (Kiemelés az eredetiben – Cs. A.)
 G  2001, 142. o.
 Az aláírók teljes névsorát lásd: G  2001, 142. o. 125. jegyz.
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2.2.3. HARMADIK CSOMÓPONT: KAMENYEC-PODOLSZKIJ 

A német megszállást megelőző, több tízezer halálos áldozatot is követelő zsidóül-
dözéssel együtt élő evangélikus egyházunk reakciói alig ismertek. A körösmezei 
deportálásba, az újvidéki vérengzésbe, valamint a munkaszolgálatba belehalt 
magyar zsidók együttes létszáma 34 ezerre tehető, s ehhez járul még 10 ezer 
szovjet hadifogságba esett munkaszolgálatos férfi .  A Külföldieket Ellenőrző 
Országos Központi Hatóság (KEOKH) által – a harmadik zsidótörvény parla-
menti vitája idején – lefolytatott eljárás részleteire azért kell különös fi gyelmet 
fordítanunk, mert előrevetítette a magyar hatóságok egy részének céltudatos 
zsidóellenességét, ami három évvel később, már a német megszállás után, a 
vidéki zsidóság deportálásához és nagy részük meggyilkolásához vezetett. 
A történet összegzésekor ismét Gyurgyák Jánosra támaszkodunk, de a nála 
olvasottakat (szögletes zárójelben) jelentősen kiegészítjük a Wikipédia Kame-
nyec-podolszkiji tömegmészárlás  című cikkének néhány adatával, amelyek 
más források tartalmát is hozzáférhetővé teszik.

„[A KEOKH] volt az a szervezet, amely nyilvántartásba vette a Magyaror-
szágon menekültként tartózkodó külföldi állampolgárokat, de a szervezet 
nyilvántartásába kerültek azok a magyar zsidók is (mintegy 8 ezren), akik, 
bár többségükben Magyarországon születtek, hitelt érdemlő igazolással 
erről nem rendelkeztek [azaz állampolgárságukat nem tudták a szigorú 
alakiságot megkövetelő módon, vagy a rajtaütésszerű deportálás közben, 
igazolni]. (…) A KEOKH-nál nyilvántartott személyek közül (…) 1941 
nyarán 17 306 zsidót gyűjtöttek össze Kőrösmezőn. (…) 1941. augusztus 
9-ig 15 567 – nagyrészt hontalan és kárpátaljai – zsidót szállítottak át a 
szomszédos Galíciába [azaz a német és magyar csapatok határon túli 
hadműveleti területére], majd a nyár végén még néhány ezret. A deportált 
zsidókat Kamenyec-Podolszkijba irányították, ahol SS-egységek és ukrán 
milicisták kegyetlenül legéppuskázták őket.  A meggyilkoltak számát 

  Uo. 173. o.
   https://hu.wikipedia.org/wiki/Kamenyec-podolszkiji_tömegmészárlás. Letöltés: 2016. október 16.
  A magyar hatóságok a deportálást nem egyeztették a németekkel, akik nem voltak felkészülve 
ekkora tömeg fogadására. Az Ukrajnát megszállva tartó német katonai hatóságokat készületlenül 
érte a nagyszámú zsidó civil átdobása Magyarországról. A megszálló német katonai hatóságok 
nem láttak lehetőséget arra, hogy a helyben hagyott szűkös élelmiszerkészletekből több tízezer 
Magyarországról érkező zsidót élelmezzenek; számukra gondot okoztak a magyar deportálások. 
Ez feszültséget okozott a szövetséges magyar és német hadsereg között. Tarnopolnál például a 10. 
magyar vadászzászlóalj által a Dnyeszteren átkergetett ezer zsidót a német SS Einsatzgruppe C kato-
nái visszazavarták a magyar honvédség által ellenőrzött területre. A Wehrmacht 444. hadosztálya, 
amely a területet biztosította, július 28-án rádiótáviratban kérte a hátországi déli hadseregcsoport 
főparancsnokát, hogy vegye rá a magyar hatóságokat a deportálások leállítására és a már deportált 
zsidók visszafogadására. Augusztus elején, miután a deportált zsidók ellátási helyzete kritikussá 
vált, és járványveszély is fenyegetett, a németek követelték a magyar kormánytól, hogy Magyarország 
állítsa le a zsidótranszportokat. Ennek a belügyminiszter hamarosan eleget is tett, és augusztus 
12-én leálltak a deportálások. A már áttoloncolt zsidók visszafogadására azonban a magyarok nem 
mutatkoztak hajlandónak, ezért egy augusztus 25-i értekezleten a megszállást irányító német katonai 
vezetők a körzetbe deportált magyarországi zsidók ’likvidálása’ mellett döntöttek.
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az akciót irányító Franz Jaeckeln SS-tábornok 23 600-ra tette, akik kö-
zül mintegy 14-16 ezer lehetett a Magyarországról kiutasítottak száma. 
A Magyarországról kitelepített mintegy 18 ezer zsidó közül feltehetően kb. 
2 ezren maradtak életben. A megmenekültek közül néhánynak sikerült 
Budapestre visszaszöknie, s ott értesítették a zsidó szervezeteket. A Ma-
gyar Izraeliták Pártfogó Irodája Polgár György vezetésével küldöttséget 
menesztett Keresztes-Fischer belügyminiszterhez, aki a hír hallatára 
augusztus 15-én valóban leállította az akciót [N. B. a Wikipédia eltérő 
értesülése], s Slachta Margit, a katolikus Szociális Testvérek főnöknője 
[és országgyűlési képviselő] is közbenjárt az ügyben a kormányzónál. Az 
akció kezdetén, azaz 1941 júniusában a magyar politikai elitnek – nagy 
valószínűséggel – nem lehetett tudomása arról, hogy mi is történik a 
Szovjetunió megszállt területein a zsidókkal. Ezt azonban a kamenyec-po-
dolszkiji vérengzés után már nem lehetett elmondani, ugyanis a fenti 
bizottság, továbbá a Galíciában szolgálatot teljesítő tisztek beszámolóiból 
világos kép alakulhatott ki a vezetésben, mi lesz a sorsuk az ott élő vagy 
az oda kerülő zsidóknak.”

A történetnek ismerjük egy egyházi szálát is. A Magyar Izraeliták Pártfogó Iro-
dája és Slachta Margit kapcsolatban állt báró Weiss Edithtel, aki a tőlük kapott 
dokumentumokat és beszámolókat 1941 szeptem-
berében eljuttatta Ravasz László püspökhöz is.  
Megosztotta-e Ravasz püspöktársaival, köztük a 
felsőházban vele együtt ülő evangélikus püspökök-
kel ezeket az információkat? Beszédtéma volt-e ez 
a történet egyházunk vezetői között? A különösen 
Kárpátalját érintő deportálásokról tudhattak-e 
Ungváron szolgáló lelkészeink, Koren Emil és Jó-
zsa Márton, és beszéltek-e erről valakivel? Az áldozatok között keresztények 
is lehettek – volt-e közöttük evangélikus? Írtak-e erről akkor az evangélikus 
sajtóban, beszéltek-e róla a közösségeinkben? Sok-sok kérdés…

2.2.4. NEGYEDIK CSOMÓPONT: A VIDÉKI ZSIDÓSÁG DEPORTÁLÁSA 

ÉS AZ EGYHÁZI ELLENÁLLÁS KUDARCA

A vidéki zsidóság deportálásának heteiben zajló közös katolikus–református–
evangélikus egyházvezetői próbálkozások története és kudarca jól ismert. Ennek 
során született az a dokumentum is, amelyet a katolikus egyház visszalépése 
után a református és az evangélikus egyház püspökei adtak ki azzal a céllal, hogy 
1944. június utolsó vasárnapján olvassák fel a templomok szószékein. Ebben 
arról adtak volna hírt, hogy a két egyház többször is megpróbált közbenjárni 
a kormánynál a deportált zsidósággal való emberséges bánásmód érdekében. 

 G  2001, 168–169. o.
 M  1986/2014.
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A zsidómentő református Jó Pásztor misszió lelkésze, Éliás József szerint nem 
olvasták fel a körlevelet.  

Sokatmondók azok a belső evangélikus egyházi dokumentumok, amelyek a 
német megszállás után a zsidósággal kapcsolatos tennivalókról szólnak. Különö-
sen tanulságos a Túróczi Zoltán püspök szolgálatát bemutató kötetben az ebben 
az időszakban született dokumentumokat végigolvasni. Az 1944. március 28-án 
kiadott tiszai kerületi (nyíregyházi) püspöki körlevéltől kezdve a július 12-én 
aláírt, mind a négy evangélikus püspök által jegyzett közös körlevélig összesen 
kilenc irat található a kötetben, amelyek kivétel nélkül az evangélikus egyház 
zsidókkal való kapcsolatát vagy rájuk vonatkozó tapasztalatait tárgyalják.  

Az első (március 28.) Túróczy Zoltán körlevele arról, hogy milyen feltételek 
mellett lehet zsidót felvenni az evangélikus egyházba – a próbaidő és a tanulás 
ideje együtt nem lehet kevesebb, min egy év (!). Ezután Túróczy két, Kapi Béla 
püspöknek írt levele következik (április 15. és 18.), amelyek témája szintén a 
betérés szabályozása. A második levélben Túróczy arról ír, hogy „[a] zsidókér-
dés új rendezésével kapcsolatban megindult a zsidók beözönlése a keresztyén 
egyházakba”, s ez milyen feszültségekkel jár együtt (az egyik lelkész például 
kénytelen volt „sárga csillagos híveit” a templom egy karzatán elkülöníteni, 
„hogy jelenlétük a gyülekezet többi tagjait ne zavarja”). Túróczy felhívja Kapi 
fi gyelmét arra, hogy mivel a református egyház a betérők számára 12 havi 
oktatást ír elő, ha az evangélikus egyházegyetem (tehát a négy kerület felett 
álló testület) legutóbbi határozata szerint mi rövidebb idő, akár egy hónap 
alatt lehetővé tesszük a betérést, akkor „[a] zsidóbeözönlés különösképpen 
evangélikus egyházunkat fenyegeti”. Tájékoztatja továbbá Kapit, hogy kerülete 
lelkészei kérésére, akik a zsidók beözönlésével szemben kérték a segítségét, az 
egyházegyetem utasítását értelmező rendeletet adott ki, amely szerint a zsidók 
ne az eljárás elején, hanem csak akkor térjenek ki az izraelita felekezetből, ami-
kor, az eljárás végén, a lelkész a felvételükről nyilatkozott. „Ez a részletkérdés 
azonban nem a lelkész eljárására vonatkozik, hanem az áttérni szándékozó 
zsidók számára szóló tanács.”

Április 20-án Túróczy újra ír Kapinak arról, hogy Nyíregyházán megkezdték 
a gettó létrehozatalát, s szeretné elérni, hogy a gettóban a kereszténnyé lett 
zsidókat külön helyezzék el, hogy lelkigondozásukat könnyebben meg lehessen 
oldani, s kéri Kapit, hogy ebben az ügyben járjon közben a belügyminiszter-
nél. Május 11-én válaszol Kapi, hogy az erre vonatkozó beadványt a református 
egyházzal együtt terjesztik be. 

A következő dokumentum a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki 
karának május 26-i értekezletéről szóló jegyzőkönyv. Az értekezletnek két 
fő tárgya van. Kapi először tájékoztatja püspöktársait a zsidó származású 

 S  1986, 72. o.
 C  et al. 2002, 1: 110–115. o.
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evangélikusok „egyházi életének” védelmét kérő beadványról, hozzátéve, 
hogy „[a] zsidó származású evangélikusokkal szemben fennálló egyházi 
kötelességeinket (…) teljesítenünk, s ez irányban mutatkozó eddigi mulasz-
tásainkat pótolnunk kell”. Második tárgyként a négy püspök újra a betérés 
szabályozásáról beszél, hiszen „a zsidókérdés rendezése előreláthatólag újabb 
áttérési mozgalmat hoz létre, mellyel szemben határozott állást kell foglalnia 
egyházunknak”. Megállapodnak abban, hogy az oktatás minimum 60 óra egy 
teljes félév során, az egyes püspökök viszont még e felett is külön próbaidőt 
szabhatnak meg.

Túróczy június 1-jén tájékoztatja Kapit, hogy a tiszai kerületben a hatályos 
jogszabályok szerint több lelkész is igényelt „a zsidók által kiürített” lakásokból, 
s „ezen a módon jutottak megfelelőbb bérlakásokhoz”.

A nyolcadik dokumentum 1944. júniusra datált, aláírások nélküli körlevél 
– felhívnak minden lelkészt arra, hogy június utolsó vasárnapján olvassák fel 
a református és az evangélikus egyház közös körlevelét. A gyülekezetek tudo-
mására hozzák, hogy június 21-én „ünnepélyes tiltakozó és kérő emlékiratot” 
adtak át a miniszterelnöknek. Idéznek az emlékiratból: „Minket Isten arra 
rendelt, hogy ebben a nemzedékben az Ő örökkévaló evangéliumát hirdessük, 
és bizonyságot tegyünk az Ő erkölcsi világrendjének változhatatlan törvé-
nyeiről, akár tetszik az embereknek, akár nem. Ebből az isteni megbízatásból 
merítjük jogcímünket, hogy alázatos és bűnös emberekként, de a hit és enge-
delmesség szent kötelékében Isten igéjéről bizonyságot téve, kárhoztassunk 
minden olyan elbánást, amely az emberi méltóságot, az igazságosságot és az 
irgalmasságot megsérti, és az ártatlanul kiontott vér rettenetes ítéletét idézi 
népünk fejére.” Majd folytatják: „Ugyanakkor kérve kértük a magyar királyi 
kormányt, vessen véget a kegyetlenkedéseknek, amelyet a kormány tagjai is 
elítéltek, és szerezzen érvényt azoknak az illetékes kijelentéseknek, amelyek 
egyrészt a zsidóirtás feltevése ellen tiltakoztak, másrészt rendelkezéseket adtak 
a zsidókra vonatkozó jogszabályok emberies végrehajtására. Fájdalommal kell 
megállapítanunk, hogy könyörgésünk eredményét nem látjuk.” A körlevelet 
viszont – a fent hivatkozott Éliás József szerint – nem olvasták fel a gyülekeze-
tekben. Túróczy Zoltán ezen a napon, 1944. június 25-én a rádióban prédikált 
Zsolt 43,5 alapján: „Miért csüggedsz el, én lelkem, és miért nyugtalankodol 
énbennem…”  Az igehirdetésben nemcsak a püspöki körlevélről, de az addigra 
elhurcolt vagy még deportálásra váró, és annak július 8-i leállításáig még elvitt 
zsidóságról sem esik egyetlen szó sem.

Az utolsó zsidó tárgyú dokumentum július 12-én, a vidéki zsidóság depor-
tálásának befejezése után született, ismét mind a négy püspök jegyzi. A teljes 
szövegét idézem: „A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeteinek 
áldás és békesség! Nagytiszteletű lelkész Úr! Felkérjük, hogy a legközelebbi 

  C  et al. 2002, 2: 745–748. o.
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vasárnapon, július 16-án, a délelőtti istentisztelet végeztével szíveskedjék 
felolvasni a következő körlevelünket: »A Magyarországi Református és a 
Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei tájékoztatni kívánják a gyü-
lekezeteket arról, hogy mindkét evangéliumi egyház vezetősége a zsidókér-
dés kapcsán, különösen a megkeresztelkedett zsidók érdekében, ismételten 
eljárt az illetékes kormányzati tényezőknél és ezirányú fáradozásait tovább 
is folytatja.«”

A vidéki zsidóság deportálását éppen Túróczy püspök székhelyén, Nyír-
egyházán kezdték meg 1944. május 15-én. Nyíregyházi lelkész kollégám 
osztotta meg velem azt a helyi történetet, hogy a nyíregyházi zsidók elvite-
lét követő vasárnapon a város polgármestere az evangélikus Nagytemplom 
gyülekezete elé állt, és köszöntötte őket a város első zsidómentes vasárnapja 
alkalmából.

Ez a történet izgalmas „mi lett volna, ha?” típusú kérdés feltevésére ad alkal-
mat, azaz: mit és hogyan cselekedhetett volna a nagy keresztény egyházak felső 
vezetése, ha hatékonyabb ellenállást szeretett volna gyakorolni a népirtáshoz 

segédkezet nyújtó Sztójay-kormánnyal szemben? 
Két alapvetően különböző választ ismerek erre a 
kérdésre. Az első Bibó Istvántól származik, aki a 
Zsidókérdés tanulmányában arról ír, hogy a Horthy 
Miklós nevével fémjelzett politika megőrizhette 
volna hitelét, ha a német megszálláskor a kormány-
zó nem nevezi ki német kívánságra Sztójay Dömét 
miniszterelnöknek, hanem ellenállást hirdet, s eb-

ben az ellenállásban mellé állhattak volna a nagy egyházak is.  A másik válasz 
Kis György katolikus teológustól származik, aki szerint már évekkel korábban, 
„kellő időben” kellett volna világos állásfoglalást tenni az antiszemitizmussal 
szemben.  Bibó válaszát valószínűleg az a körülmény befolyásolja, hogy Ravasz 
László vejeként 1939 és 1944 között számtalanszor hallhatta, hogy az éppen 
megtett lépések szolgálják nemcsak az ország, de benne a zsidóság érdekeit 
is – mindaddig, míg a döntő pillanatban ki nem derült, hogy a döntő lépést 
a politikai elit, benne a püspök nem tudja megtenni. Kis György pedig abból 
indulhatott ki, hogy a zsidó származású holland katolikus karmelita nővér, 
Edith Stein, akit Auschwitzban gyilkoltak meg, már 1933-ban levélben kérte 
XI. Pius pápát, hogy adjon ki egy érthető és világos enciklikát a zsidókérdésről,
és fogadja őt magánkihallgatáson – a pápa áldását küldte, de egyik kérését
sem teljesítette. Ha ma latolgatjuk, hogy melyik válasz áll hozzánk közelebb,
egyben arra a kérdésre is válaszolunk, hogy miként tehettünk volna többet az
akkori egyházvezetők helyében.

 B  2012, 66–67. o.
 K  1987, 212–258. o.
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2.2.5. ÖTÖDIK CSOMÓPONT: NYILASTERROR ÉS EMBERMENTÉS

Ez a történetnek az a szakasza, amikor Sztehlo Gábor és néhány hozzá hasonlóan 
bátor keresztény az élete kockáztatásával hatékony segítséget nyújtott. Ebben 
nem annyira az egyházi felső vezetés, mint inkább a Vöröskereszt és semleges 
országok követségei nyújtanak számukra támoga-
tást. Ebben a szolgálatban is vannak közöttük kü-
lönbségek, aszerint, hogy ki mikor hozta meg azt a 
döntést, hogy el kell térni az ismert hivatali utaktól, 
és senkire sem várva cselekedni kell. Sztehlo Gábor 
őszinte hangú naplójából kiderül, hogy felkészület-
lenül fogott hozzá a püspökétől kapott szolgálathoz, 
hónapokon keresztül vergődött, szinte tétlenül nézte végig a vidéki zsidóság 
deportálását, és csak augusztusban kezdett hozzá – sok segítséggel – azoknak 
a házaknak a felkutatásához, ahol 1500 gyermeknek és 500 felnőttnek mene-
déket tudott nyújtani.  Evangélikusként az első volt, de ő is sokat késett – nem 
olyan környezetben élt, ahol felmérték volna a veszélyt, és időben felkészültek 
volna a cselekvésre.

2.2.6. HATODIK CSOMÓPONT: AZ EGYHÁZI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ELMARADÁSA 

A háború utáni, sok szempontból nehéz helyzetben a magyarországi egyházak 
nem találták meg az alkalmat és a hangot ahhoz, hogy önvizsgálatot tartsanak, 
és nyilvánosan felvállalják a felelősségüket a zsidóüldözések áldozataiért. Nem 
a teljes felelősséget, nem mások felelősségét, csak a rájuk eső felelősséget, aho-
gyan Bibó István ezt kívánatosnak tartotta volna a magyar politikai, egyházi és 
szellemi élet minden közösségére  és minden szereplőjére nézve, beleértve saját 
magát is.  A református és az evangélikus egyházban hasonló helyzet alakult ki. 

1946. május 9-én a Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa ha-
tározatot hozott, amelyben elítélte az antiszemitizmust, részvétét fejezte ki a 
zsidóüldözések áldozatai felé, és felhívta az igehirdetőket és a tanítókat, hogy a 
múlt hibáinak kiengesztelése és egy jobb jövő építése érdekében az emberszere-
tet és az evangélium szellemében munkálkodjanak. Ezt a határozatot gondolta 
tovább egy nem hivatalos testület, de mégis elég széles és reprezentatív közösség, 
az Országos Református Szabad Tanács. Augusztus 14–17-i nyíregyházi ülésén 
elfogadott egy nyilatkozatot, amelyben a majd’ 350 résztvevő bocsánatot kért 
az életben maradott zsidóságtól, és arra kérte őket, hogy ők is tegyenek meg 
mindent, hogy a kölcsönös bosszú és gyűlölet átadja a helyét a kölcsönös meg-
becsülésnek és a békés együttélésnek. A zsinati határozatnak és a nyíregyházi 
nyilatkozatnak nagy sajtóvisszhangja támadt, amiben hangot kapott a lelkes 
támogatás és a bírálat egyaránt, az utóbbi zsidó részről is. Ezek után került sor 

 S  1994.
 B  2012, 77–81. o.
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az Országos Református Lelkészegyesület szeptember 25-i közgyűlésére Buda-
pesten, ahol Ravasz László püspök elnökölt. Az 1200 résztvevő előtt az elnöklő 
püspök „nyilvánosan, szűnni nem akaró tapsorkán közepette vonta vissza a 
bocsánatkérést, mondván, a református egyháznak semmi oka nincs arra, hogy 
a történtekért bocsánatot kérjen a magyar zsidóságtól”.

Bibó így kommentálta a történteket: „…a bocsánatkérés talán nem [volt] a 
legszerencsésebb fogalmazás, mert ha más emberhez vagy emberekhez van 

intézve, akkor mindig ott lebeg felette az a vesze-
delem, hogy a bocsánatkérő számára a túljátszott 
önlealacsonyítás, a címzett számára pedig az er-
kölcsi pöff eszkedés vagy a kegyes leereszkedés torz 
gesztusaira ad alkalmat. Egy társadalom azonban, 
melyben erőteljesen él a felelősségvállalás szelleme, 
nem akadt volna meg szavakon vagy formákon, 
hanem azokat megfelelően kiigazítva, továbbhaladt 
volna a lényeg, a felelősség megállapítása, vállalá-
sa és viselése felé. Nálunk nem ez történt, hanem 
egy meglehetősen ingerült elutasítás következett, 
s nehezen fog menni, hogy társadalmunk feladja 

azokat az okokat vagy álokokat, melyeket a felelősségvállalás ellen kialakított 
magának.”

Az evangélikus egyház 1947. április 25-én tartott egyetemes közgyűlésén, 
amely a háború után első alkalommal tartott ülést, szintén szóba kerültek a 
zsidóüldözés áldozatai. Radvánszky Albert egyetemes felügyelőnek az elmúlt 
három évet részletesen áttekintő jelentéséből idézek:

„A zsidókérdés egyházunkat közelről érintette. Egyrészt mert különö-
sen a fővárosban nagyobb számú olyan hívünk van, aki a zsidó vallásról 
tért át és olvadt be a keresztyénség szent közösségébe, másrészt mert 
egyházunkat, az evangéliumi lelkiség és krisztusi szeretet hordozóját, 
mélységesen megérintette mindaz az embertelenség, amely bármely 
embertársunknak, tehát a zsidóságnak is osztályrészül jutott. Az egyház a 
szeretet s irgalmasság tekintetében a bibliai irgalmas samaritánus példáját 
tartva szem előtt, sohasem volt személyválogató s megvan hozzá a joga s 
bátorsága is, hogy felemelje szavát, ha Isten törvényével ellenkező akarat 
fajokat, társadalmi osztályokat, vagy egyes személyeket igazságtalanul 
üldöz, vagy azokkal embertelenül bánik. Ennek a jognak gyakorlására 
– sajnos – bőségesen volt alkalom. Az országgyűlésben helyet foglalt egy-
házi férfi ak a zsidótörvények tárgyalásánál tisztán és világosan hallatták 
szavukat s az egyház sem maradt néma. Nem hinném, hogy tévedek,
ha erre vezetem vissza azt, hogy, míg a környező államokban már 2-3

 S  1986, 87. o.
 B  2012a, 80. o.
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évvel előbb kiirtották a zsidókat, nálunk a német katonai megszállásig 
a zsidóság a nagyobb csapásokat el tudta kerülni. Az egyház ezirányú 
erőfeszítéseit sokszor kétségbe vonják, sőt megtetézik még vádaskodással 
is. De az egyház igazának tudatában halad a maga útján, nem tanácskozik 
testtel és vérrel, utasításokat csak az egyház Urától fogad el, és tetteiért 
senkitől nem vár köszönetet, még kevésbé hálát.”

Az egyetemes felügyelő ezután hosszan részletezte, hogy az evangélikus egyház 
mi mindent próbált tenni és tett is az üldözött zsidók érdekében. A tárgyat 
érintő beszámolóját ezekkel a szavakkal fejezte be:

„Rövidesen összegezve az elmondottakat, megállapíthatom, hogy egy-
házunk egész tekintélyét és befolyását latba vetette az embertelenségek 
megakadályozására s minden anyagi erejét mozgósította azok enyhítésére. 
Olyan időben tette ezt, amikor az országban az egyházakon kívül a zsidók 
védelmére hangját nem emelte fel senki. Sem a pártok, sem a társadalmi 
egyesületek, sőt még maguk az üldözöttek sem. Egyházunknak nincsen 
oka arra, hogy a zsidókérdéssel kapcsolatban bűnbánatot tartson, mint 
ahogy annak sincs értelme, hogy mások bűneiért mi vezekeljünk.”

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– A vidéki zsidóság deportálását és az egyházi ellenállás kudarcát tárgyaló 

negyedik csomópontnál megismerkedtünk két véleménnyel arról, hogy 

mit lehetett volna az egyházi vezetőknek másképp cselekedni. Egyetér-

tünk-e ezekkel a véleményekkel? A kettő közül melyik a meggyőzőbb?

Lehetett-e volna harmadik, negyedik lehetőségük?

– Nem sokkal a háború és a zsidóüldözés vége után a református és az

evangélikus egyház nem volt képes a nyilvános felelősségvállalásra.

Elvárható lett volna-e ez tőlük az akkori körülményeik között és az akkori 

lelkiállapotukban? Milyen az a közösség, amely, ha mulasztott, képes

a nyilvános bűnbánatra, bocsánatkérésre, felelősségvállalásra?

 Uo. 18–19. o.
 Uo. 20. o.
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3. Zsidók és keresztények –

néhány továbbvezető gondolat

Zsidók és keresztények kapcsolatának hosszú történetét tekintettük át, s a háború 
utáni egyházi nyilatkozatokkal megérkeztünk egy korszak végéhez. A kapcsolat 
új korszakának kezdetét a II. vatikáni zsinat Nostra aetate kezdetű dokumen-
tumának a tanulmány elején idézett részlete jelzi, az üzenet, amellyel új fejezet 
kezdődhet a zsidók és a keresztények kapcsolatában. Ennek az új fejezetnek a 
margóján megfogalmazok még néhány továbbgondolásra érdemes szempontot. 

A holokauszthoz vezető magyar evangélikus út fényeinek és árnyékainak 
a számbavétele sokféle hozadékkal járhat. Fontos lehet történelmünk fehér 
foltjainak kiszínesítése. Fontos lehet emlékezetünk tárgyilagosabb alapokra 
helyezése, ezen keresztül pedig identitásunk erősítése. De a legfontosabbak 
mégis a fények, azoknak az élete, döntései és cselekedetei, akik tudtak és mertek 
kockázatot vállalni halálra szánt testvéreikért. Azoknak az élete, akik szembe-
néztek a gonosszal, és ellen is álltak neki. Egy jóval későbbi teológiai refl exió 
szavai szerint: akik képesek voltak az aktív erőszakmentes ellenállásra, s ezen az 
úton követték Jézust. Ha őket nézzük, ezt tanulhatjuk tőlük, és ezt taníthatjuk 
a ránk bízott fi ataloknak is.

A holokauszt sok értelmezője szerint a Soá felfoghatatlan és páratlan esemény, 
nem lehet semmilyen más népirtással, tömeggyilkossággal vagy pusztulással 

Deportált zsidó emberek fényképei a washingtoni Holokauszt Múzeumban 
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összehasonlítani. Értem vagy érteni vélem azokat, akik így gondolkodnak, de 
nem értek velük egyet. Véleményem szerint ugyanazok az elemi személyes és 
közösségi bűnök vezettek a holokauszthoz, mint számos hasonló tömeggyilkos-
sághoz, és ha a holokausztot tanulmányozzuk, akkor más fájdalmas történeteket 
is jobban megértünk. Ami pedig ennél is fontosabb: talán időben észrevesszük, 
ha személyes és közösségi bűnök olyan hálózattá 
kezdenek szövődni, amelyben a Soá idején milliók 
vesztek el. Ebben nem a nagy számok a fontosak: ha 
valaki – a holokauszt tanulmányozása során szerzett 
tapasztalata segítségével – egy embert megment, az 
egész világot menti meg.

Végül egy amerikai teológust idézek, aki a ho-
lokauszt utáni zsidó–keresztény kapcsolatok lehe-
tőségeinek a kutatója, és egy tanulmánya végén a holokauszttal kapcsolatos 
előttünk álló teológiai feladatokat így foglalja össze:

„A holokauszttal való protestáns szembenézés során néhány területen 
további munkára van és lesz szükség. Az egyik ilyen a kereszténység és az 
antiszemitizmus kapcsolata. A kereszténység és a zsidógyűlölet történel-
mi összefüggésein túl a protestánsoknak különösen is foglalkozniuk kell 
a legtöbb protestáns egyházban elsőrendű tekintélynek számító Szentírás 
és az egyházi hitvallások zsidóellenes dimenzióival. Alapvetően fontos 
tehát az arról folytatott tudományos vita, hogy a keresztény antiszemi-
tizmus rendelkezik-e újszövetségi gyökerekkel, hiszen a Szentírás döntő 
szerepet játszik a protestánsok hitének meghatározásában.

A feladatok másik területe a zsidók életét és érdekeit tekintetbe vevő 
következetes, igaz bizonyságtétel, különös tekintettel az Izrael Állammal 
kapcsolatos attitűdökre. A protestánsoknak egyfelől el kell ítélniük az 
antiszemitizmus minden modern formáját, és szembe kell fordulniuk 
az ilyen megnyilvánulásokkal. Másfelől ki kell állniuk az olyan állás-
pontok és politikai megoldások mellett, amelyek egyaránt képviselik és 
erősítik az arab, illetve a zsidó nép emberi jogait, fenn kívánják tartani a 
keresztény jelenlétet a Szentföldön, valamint támogatják és védelmezik 
Izrael Államot. A holokausztra válaszul megjelent a protestantizmusban a 
keresztény cionizmus nézetrendszere, amely a fenti szempontok kiegyen-
súlyozott megjelenése helyett a nemzetállam fogalmának teologizálására 
törekszik. Bár ezt a fajta választ a holokausztra a zsidók közül némelyek 
örömmel fogadták, mások szorongva tekintenek rá. Emellett ez az ál-
láspont semmiképpen nem elégséges, illetve nem feltétlenül helyénvaló 
válasz a holokausztért viselt keresztény felelősség feldolgozásához.

A szellemi erőfeszítés harmadik területe annak a keresztény zsidó-
képnek a kialakítása, amely elismeri a zsidó vallás teológiai jelentőségét, 
mégsem misztifi kálja a zsidóságot az örök „másikként”. Érthető módon a 
holokauszt utáni protestáns gondolkodásban megindult útkeresés során 
új hangsúlyt kapott a zsidó nép Isten általi kiválasztottságának bibliai ta-
na, amely szerint sorsuk és szenvedésük az isteni tevékenység egyedülálló 

…talán időben észrevesz-

szük, ha személyes és 

közösségi bűnök olyan 

hálózattá kezdenek szövőd-

ni, amelyben a Soá idején 

milliók vesztek el.
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tanúságtétele a világban. Sok protestáns úgy véli, hogy vallási kötelessége 
ezt a teológiai álláspontot elfoglalni a holokauszt után, mivel a tragédia 
megmutatta a »megvetés tanának« végső következményeit. Mindazon-
által holokauszt utáni világunkban sok zsidó nem fi loszemitizmust vár 
el a keresztényektől, hanem azt, hogy végre rendes, hétköznapi emberi 
lényekként tekintsenek rájuk.

Számos tanulságot kell még levonni és feldolgozni a protestánsok 
és protestáns intézmények vészkorszakbeli szerepével kapcsolatban. 
Hogyan lehet ezt a munkát elvégezni? A protestáns egyházak nem hie-

rarchikus felépítése következtében igazi előrelépés 
csak akkor várható, ha a holokauszt, a keresztény 
antijudaizmus és a zsidó–keresztény kapcsolatok 
tárgyalása a lelkészképzés szerves részét alkotják 
majd. Ez teremtene megfelelő hátteret ahhoz, hogy 
a lelkészek és protestáns nevelők vezető szerepet 
vállalhassanak a protestáns gondolkodásmód és 
magatartás átformálásában, valamint abban, hogy 
a hívők új generációja felé már az antijudaizmustól 
megtisztított evangéliumot közvetítsék. Addig is 

biztató fejlemény, hogy egyre több protestáns hallgató tanul a holokauszt-
ról és annak vallási jelentőségéről a középiskolai tanulmányait követően. 
Aggasztó azonban, hogy amennyiben a holokauszt a történelmi múlt 
ködébe süllyed, a jövőben kevesebb protestáns ismeri fel majd, hogy 
továbbra is az árnyékában élünk.”

AJÁNLOTT IRODALOM

JOHNSON, Paul: A zsidók története. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2005 

(az eredeti kiadás éve 1987). Az angol történész nagyon széles forrá-

sanyagra támaszkodva, jól áttekinthető szerkezetben, igen olvasmányos 

stílusban és végig a személyes véleményét is képviselve beszéli el a 

zsidóság történetét Ábrahámtól kezdve a saját koráig. A 700 oldalas 

munka keretei a szerzőt gyakran egyszerűsítésekre kényszerítik, de a 

tömör fogalmazás ellenére is képes összetett jelenségeket is annyira 

árnyaltan előadni, hogy egy-egy szűkebb terület szakértőinek a kénye-

sebb igényeit is kielégítheti, az első tájékoztató pontokat kereső olvasót 

pedig nagyon hatékonyan segíti a tágabb összefüggések felmutatásá-

val. A magyar olvasó számára pedig külön élmény, hogy a zsidósággal 

kapcsolatos korábbi, gyakran töredékes ismereteit elhelyezheti az angol 

történész számára természetes világtávlatú perspektívában.

GYURGYÁK János: A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Kiadó, Budapest, 

2001. Az igen részletes politikai eszmetörténet szerzője a saját szavai 

szerint nem objektíven vagy ideológiamentesen, hanem a maga liberá-

 Uo. 285–286. o.
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gunkban sok zsidó nem 
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lis konzervatív szemlélete szerint tekinti át a magyarországi zsidóság és 

a többségi társadalom kapcsolatának néha ígéretes, gyakrabban nehéz, 

sokszor előítéletekkel, kirekesztő ideológiákkal is megterhelt történetét. 

A szerző könyvében sok fontos forrást is közöl, melyeket a téma iránt 

érdeklődő olvasó talán itt érhet el és láthat együtt a legkönnyebben.

RITTNER, Carol – SMITH, Stephen D. – STEINFELDT, Irena (szerk.): A holokauszt 
és a keresztény világ. Egyházfórum, Pécs; Balassi, Budapest, 2009. A ki-

fejezetten igehirdetők, hitoktatók és teológusok számára szerkesztett 

kézikönyv (eredetiben: The Holocaust and the Christian World. Reflec-
tions on the Past, Challenges for the Future. Beth Shalom Holocaust 

Memorial Centre – Yad Vashem International School for Holocaust 

Studies, Kuperard, London, 2005) minden eddiginél rendszerezettebb 

ismeretanyagot kínál az antijudaizmus és antiszemitizmus jelenségéről, 

a holokauszt eseménysoráról, a holokauszt és a korabeli keresztény 

egyházak találkozásáról vagy a találkozás elmaradásáról, a holokauszt 

utáni egyházi önreflexió dokumentumairól és eredményeiről, az igehir-

detés és a hitoktatás előtt álló mai feladatokról. A könyv anyaga rövid, 

jól érthető tanulmányokból épül fel, amelyek az egy-egy konkrét terület 

iránt érdeklődő számára külön-külön is jól használható információkat 

nyújtanak, összességükben pedig igen széles területet világítanak meg. 

A tanulmányok jegyzetei gazdag forrásanyaghoz vezetnek el, amely 

közvetlen segítséget nyújt az angolul is olvasó számára ahhoz, hogy 

egy-egy részletkérdésben elmélyülhessen.

SHAVIT, Ari: Hazám, az ígéret földje. Izrael győzelme és tragédiája. Atlantic 

Press Kiadó, Budapest, 2013. A magyar kiadás példás gyorsasággal, az 

eredeti New York-i kiadás évében az olvasók kezébe került. A szerző 

izraeli újságíró, akinek a dédapja 1897-ben érkezett egy brit cionista 

zarándokcsoport vezetőjeként Palesztinába. A dédapa nem volt tipikus 

cionista aktivista, hiszen jómódú volt és vallásos, amint az újságíró 

dédunoka is szuverén egyéniségként beszél a hazájáról. A könyv fül-

szövege szerint a szerző volt ejtőernyős katona, tanult filozófiát a Héber 

Egyetemen, progresszív és baloldali lapoknak, valamint a közszolgálati 

televíziónak dolgozik. Úgy beszéli el Izrael történetét a cionista aktivis-

ták megérkezésétől az államalapításon keresztül napjainkig, hogy azon 

keresztül az olvasó a népe iránti tiszteletével, szeretetével, kritikájával 

és aggodalmával egyaránt találkozhat. A könyv írása során számos in-

terjút készített a mai izraeli társadalom legkülönbözőbb képviselőivel, 

zsidókkal és arabokkal egyaránt, s meggyőződése, hogy hazája, ez a 

különös ország csak akkor maradhat fenn, ha Izrael meg tud békélni a 

területén élő arabokkal. A szenvedélyes hangú, ugyanakkor tárgyilagos 

és informatív könyv a magyar olvasó számára nemcsak Izrael felé nyit 

Vall_ped.indb   319 2016. 11. 29.   12:36:48



TÁRSADALOM

| 320

ablakot, hanem ahhoz is segítséget ad, hogy a saját dilemmáinkra is 

árnyaltabban reflektáljunk.

SZUNYOGH Szabolcs: Jákób csillaga. Zsidóság, vallás, hagyomány, kultúra. 
Noran Libro, Budapest, 2015. A szerző kifejezetten ismeretterjesztő 

céllal, magyarországi zsidó és nem zsidó olvasók számára beszél a 

zsidóság múltjáról és jelenéről. Egész nemzedéke (1950-ben született) 

tapasztalatát foglalja össze könyve előszavában: „Az igazságot kellene 

tanítanunk az iskolákban, de mi magunk is téveszméket tanultunk. Ez az 

ország is sokgyökerű, több etnikum közös műve. Amikor a Kárpát-me-

dencében együtt élő nemzetiségeket nézzük, azt találjuk, hogy róluk 

csak az ellenük vívott háborúk kapcsán tudósítanak a tankönyvek. Ez 

torz nézőpont: csőlátást okoz, az idegengyűlölet és az önbecsapás 

alapja. Másféleképpen felnövő új nemzedéket szeretnénk, amely reáli-

sabban értékeli a világot? Amely nem esik téveszmék áldozatául? Amely 

ki tudja használni az együttműködés és az egymástól való kölcsönös 

tanulás lehetőségeit? Ez a könyv ebben szeretne segíteni.” Segít is 

mindazoknak, akik a zsidóságról s hangsúlyosan a magyar zsidóságról 

szeretnének tanulni.
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„Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fi adnak
hagyd örökűl ha kihúnysz: A haza minden előtt.”

(Kölcsey Ferenc)

„S a sírt, hol nemzet sűlyed el,
Népek veszik körűl,
S az ember millióinak
Szemében gyászköny űl.”

(Vörösmarty Mihály)

Egyszerű bevezetés

A magyar irodalom két óriása fogalmazta meg a fenti gondolatokat. Két olyan 
alapbeállítódás fejeződik ki bennük, amelyek végigkísérték népünk történetét: 
a hazaszeretet – előzetes elköteleződést és tudatos döntést feltételező, áldozatra 
(önfeláldozásra) képes – pozitív ereje és a félelem görcseiből kinőtt nemzetféltés, 

Guóth Emil

A nemzetállamoktól 

a világ(piac)államig
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nemzethalál negatív gondolata. Ez utóbbi is válhat pozitív, mozgósító erővé bi-
zonyos helyzetekben, és jelentősen fokozhatja a hazaszeretet érzését. Minden és 
semmi. Az örökkévalóság Kölcseynél, hiszen nemzedéke végességével szemben 
az örökül hagyás a jövő generációihoz kapcsolja a 
hazát, és a semmi Vörösmartynál, a vég, a halál, a 
sír, a megsemmisülés.

Így, együtt ezt a két „gondolatérzést” csak mi, 
magyarok érthetjük meg igazán a maga teljes való-
jában. Rajtunk kívül talán még közép-kelet-euró-
pai sorstársaink, akik ebben a nyugat és kelet közé 
szorult régióban, három terjeszkedő birodalom 
ütközőzónájában, (ráadásul egy nagyon mély kulturális-civilizációs szakadék 
mentén) próbáltak megmaradni. Ennek a kettős határhelyzetnek a következmé-
nyei ott élnek gondolkodásunk, világlátásunk, sztereotípiáink sajátosságaiban, 
fogalmaink eltérő tartalmaiban. Önvédelmi helyzetek érzékelésében éppúgy, 
mint a reá adott válaszok – nyugatról sokszor érthetetlen – eltéréseiben. Mindez 
ma jól látszik a migránshelyzet/menekülthelyzet (mindkettő igaz) különböző 
európai megítélését illetően is. 

Mikor a magyar történelmet kezdem el tanítani, Kölcsey négy szócskáját 
mindig felidézem, de a haza elé Istent állítom. Felvetem a kérdést: Kölcsey ezzel 
egyetértene? Előbb-utóbb rátalálunk a Himnuszra, amely maga válasz. Hamar 
belátható, hogy az általunk ismert „minden előtt”, a történelemben kiformálódó 
dolgok előtt ott van a teremtői „jóakarat”, az út, az igazság és az élet előszörre 
felkínált lehetőségével. Ahogy Béres Tamás Luther nyomán tanulmányában írja: 
„A Dekalógus bevezető sora valójában evangélium: »Én vagyok az Úr, a te Iste-
ned.« Ezzel világossá teszi, hogy az etikai cselekvés első mozzanata mindenféle 
törvény, felelősségvállalási szándék vagy elvárás helyett az erőt adó ígéret…”  
Minden helyes, helyénvaló, azaz jó cselekedethez, a szeretethez (önmagam, 
szüleim, barátaim, lakóhelyem, hazám stb. iránt) a teremtő és megváltó Isten 
ismeretén, megerősítő kapcsolatán át vezet csak út. A Szentírás az élet lámpása. 
Ha nem élek a hit fényének és világosságának lehetőségével, sötétben tapoga-
tózom. Kénytelen leszek rábízni magamat tudósokra, eszmékre, ideológiákra, 
korszellemre, a többség vagy kisebbség által vallott nézetekre. 

Magamról és a feladatomról

A történészek sokat vitatkoznak azon, létezik-e objektív történetírás, lehet-e 
értékelő stílusban fogalmazni, hiszen az értékelésben súlyozottan jelen van a 
kutató szubjektivitása, saját értékrendje, nézetei. A magam részéről Max We-
ber útmutatását elfogadom, miszerint: egyrészt minden társadalomkutatónak 

 Béres Tamás bevezető tanulmánya, 13–39. o.
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világosan kell látnia saját „vezérlő értékeit”, másrészt bemutatva azokat jele-
nítse meg munkájában, tegye ismertté a tudományos diskurzusban résztvevők 
számára.  Ezt követve vallom: nem világnézeti és értéksemleges dolgozatra kell 
törekedni, mert ilyen egyszerűen nem lé-
tezik, de világossá kell tenni, hogy milyen 
értelemben gondolom, amit gondolok, ál-
lítom, amit állítok. 

Akkor ki is vagyok én, aki e sorokkal 
traktálom a kedves olvasót? Igyekezetem 
szerint elsősorban ember, erényes ember 
szeretnék lenni. El szeretném kerülni azt 
az állapotot, amit Lányi András „életben 
tartott biológiai gépezetként” írt le. Má-
sodsorban hivatásomat tekintve tanár 
vagyok, egy magyar történelemtanár. 
A sorrend fontos, mert meggyőződésem, hogy semmilyen szakmai etika nem 
létezik általános emberi etika nélkül. A későbbiek megértését segítendő fontos 
talán még, hogy vidéken, egy faluban nőttem fel, természetes, élő emberi kö-
zösségben, sokat találkozva a természet csodálatos világával. A közösség még az 
életmód közösségében, egymásra utalva, egymást segítve létezett. Az élet adta 
találkozások sokaságán keresztül hatott a nevelődés, a lelki-szellemi formálódás. 

Ebben a folyamatban értek olyan impulzusok, amelyek a templom és a haza 
iránti tiszteletet és szeretetet lassan megalapozták. Ennek része volt az otthoni 
természeti táj, a benne élő növények és állatok tisztelete. Nagyapám, aki egy 
önállóan gazdálkodó parasztember volt, élete végéig törekedett a békesség 
keresésére, a harmónia megélésére, és az élet tiszteletére annak minden általa 

tapasztalt formájában. Ő ismertette meg velem az 
élet tiszteletének etikáját, még ha nem is nevezte 
így. Egységben élt benne a háza (háztartásának 
minden tagja, szomszédok, utcabeliek) és a hazája 
iránti alázatos ragaszkodás. Falujának határát rit-
kán lépte át, leginkább szükségből vagy rokonláto-
gatások alkalmából, mégis rendelkezett mindennel, 

elsősorban „a tudással” (bölcsesség), ami egy békés és boldog élethez kellett. 
Teljes életet élt. Hite egyszerű volt, tiszta, élő, közvetlenül az életszentségből 
táplálkozó. Amikor Magyarországról, történelmünkről volt szó, mindig elérzé-
kenyült. Az ilyen önmagát is leleplező, hiteles, tiszta pillanatok óriási hatással 
voltak rám. Nem tudtam hova tenni, hogy egy „elképzelt” (mégis számos mó-
don megtapasztalt) közösséget miként lehet így szeretni. Ráadásul, ahogy volt 
katonatársainál is láttam, a háborús szenvedések ellenére – noha tisztán látták, 
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hogy azok államhatalmi-politikai játszmák következményei voltak –, ragaszko-
dásuk magyarságukhoz csak erősebb lett. Ebből a közösségből hozom alapvető 
élményeimet és a belőlük kisarjadó választott értékeimet. Talán a fentiek isme-
retében, e rövid látlelet segítségével világosabb, hogy mit tartalmaz esetemben 
a három jelző: keresztény, nemzeti és konzervatív.

E tanulmány nem elsősorban magas szintű tu-
dományos dolgozatnak készül. A középiskolai ta-
nári gyakorlatra támaszkodva, annak szemüvegén 
át szeretném a megjelölt problémát végiggondolni 
és bemutatni. Természetesen horgonypontokként a különféle tudományos ér-
tekezések szolgálnak. Az órákon előkerülő, a diákok számára fontos kérdések 
mentén haladok, törekedve az egyszerűségre és közérthetőségre.

I. A nemzetek genezisének vitatott kérdései

Néhány fontos fogalom körüljárása

„Amikor egy alkalommal Szolónt megkérdezték, milyen városnak van a legjobb 
berendezkedése, azt válaszolta: annak, amelyben a sérelmet nem szenvedők a 
jogtalanul megbántottakkal együttesen lépnek fel, és büntetik meg a jogtipró-
kat.” (Plutarkhosz) Ez az egyik kedvenc forrásom, amelynek segítségével igyeke-
zem megéreztetni diákjaimmal, mit is jelent az ókori görög állambölcselet lelke 
egy ókori keleti asszír uralkodó győzelmi feliratához képest. Mi a következménye 
a mítosztól a logosz irányába történő fordulatnak, a hatalomgyakorlás erkölcsi 
elvekkel történő „átitatódásának”, az emberről való gondolkodás – egyáltalán 
az értelem vezérelte gondolkodás szerephez jutásának. Plutarkhosz, aki hét 
évszázaddal később élt Szolónnál, jegyezte le ezt a jelenetet, amely valószínűleg 
sohasem történt meg így, mégis a kor valóságát sűrítve közvetíti számunkra. 
A történet feltárja, miként gondoltak a Kr. u. 1. században a Kr. e. 6. század nagy 
törvényalkotójára, aki e minőségében a gyakorlatban próbálhatta ki, amit igaz-
ságról, jogról, erényekről gondolt. A forrás értelmezéséhez illenek Collingwood 
gondolatai: egy forrás bármely állításával kapcsolatban nem az a döntő, hogy 
igaz-e vagy hamis, hanem, hogy mit jelent.  

Mit jelenthet Plutarkhosz/Szolón mondata? A legjobb berendezkedésű váro-
sállam az, amelyikben az emberi (közösségi) szolidaritás nagyon erős, magas 
fokú. Kifejlődhetett az együttérzés (összetartozás, „baj-társ-iasság”, önzetlenség 
érzése) és a bátorság erénye a cselekvő segítségnyújtáson keresztül. A felelősség 
érzéséről és egyben a felelősség vállalásáról szól ez az üzenet. A mondat nem 
az igazság meghatározásáról (más szóval ismeretelméleti defi niálásáról) szól, 
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hanem egy követendő etikai magatartásról. A sérelmet nem szenvedő ember 
(polgártárs) odaáll a másik mellé, a társa oldalára. A jogtalanul megbántott 

ember az (el)szenvedő ember, aki mellé odaállni 
a jó szolgálatát jelenti (gondoljunk csak a feltett 
kérdésre). Természetesen az igazságosságról is szó 
van (bűn – büntetés), de mindennek előfeltétele a 
morális elköteleződés a másik ügye mellett. Ah-
hoz, hogy egy polisz jól működhessen, Arisztotelész 
szerint három dologra feltétlenül szükség van: jó 

intézményekre, jó törvényekre és a megfelelő politikai kultúra meglétére.  A tár-
sadalmi szolidaritás erőssége egyben a mindenkori politikai kultúra szintjének 
is mutatója.

Lojalitás és legitimitás 

A szolidaritás mellett két fogalmat kell még ehelyütt érintenünk, ami a politikai 
kultúra fontos része az ókortól kezdve: a lojalitás, és a legitimitás. Mindkettőt 
alapvetőnek tartjuk egy adott politikai rendszer tartós fennmaradását illető-
en. A szolidaritást jelen esetben elsősorban egyének közösségének összetartó 
kovászaként értelmezzük, míg a másik két fogalmat a politikai rendszerben 
az intézményesült hatalom iránt megnyilvánuló viszony, magatartás alapja-
ként. Barrington Moor szerint: „Minden rétegzett társadalomban […] létezik a 
korlátok [és lehetőségek – G. E.] adott együttese, amely az uralmon lévők és az 
alattvalók, a domináns és alárendelt csoportok aktivitásának egyaránt alapját 
képezi. Emellett a kölcsönös kötelezettségek rendszere is hat, ami a két csoportot 
egymáshoz köti.” A korlátok és kötelezettségek rendszere néha írott alkotmány 
formájában, máskor szokásjog által kerül szentesítésre. Az „igazságos rendet” az 
uralmi helyzetben lévők kötelességei támasztják alá. Ilyenek a védelem, a béke 
és a belső rend fenntartása, az anyagi boldogulás elősegítése és a biztonságérzet 
fokozása az alattvalók tömegeiben. Így az alattvalók elfogadják, közreműködnek, 
áldozatra is készek a fennálló rendszerért.  A lojalitás ilyetén kialakuló valósága 
mögött ott vannak – ahogy Ferrero fogalmazott – a politikai közösség rejtett 
szellemei, a legitimitás elvei, amelyek kölcsönös bizalomra és együttműködésre 
indítják a polgárokat. „A legitimitás elveinek a feladatuk, hogy megszabadítsák 
a hatalmat és alattvalóit kölcsönös félelmeiktől, úgy, hogy kapcsolataikban az 
erőt egyre inkább a konszenzussal pótolják.”  Max Weber fejtegetése tovább 
árnyalja a képet: Akkor legitim egy társadalmi-politikai rendszer, ha annak 
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polgárai/alattvalói az uralom igazolását morális, belső indítékokból fogadják 
el, hisznek a hatalom jogosságában, erkölcsileg „helyénvaló” voltában.

A fenti gondolatok olyan politológiai-politikatörténeti fogalmakat tartal-
maznak, amelyeknek ismerete nélkül a 19–20. századi európai nemzetállamok 
létrejötte, működése, történelmi szerepe érthetetlen 
lenne. Szolidaritás, bátorság, bizalom, lojalitás, le-
gitimitás, hűség, igazságosság, kölcsönösség, áldo-
zatkészség, együttműködés, konszenzusteremtés. 
Nem mások ezek, mint a modern európai nemzetál-
lamok társadalmainak építőkövei. A 20. század nagy 
pusztításai után, a két nagy öngyilkossági kísérletet 
követően a nacionalizmus és a nemzetállamok elí-
télése, megbélyegzése nagy erőkkel folyt. A támadásoknak megvoltak a valós 
okai, ám csak azért elítélni, elvetni a szerelmet, mert miatta sokan gyilkoltak 
már, esztelen dolog – idézi e gondolatot Roger Scruton.  A nacionalizmusnak 
az a radikalizmusa (antidemokratikus nacionalizmus), amely előbb a fasizmus, 
majd később a nácizmus tetteiben öltött testet, saját európai fejlődésünk ter-
méke ugyan, de ahogy Bibó István fogalmazott, egy „deformációs terméke”. 
A nemzetállami (területi szuverenitáshoz kötött) kereteknek köszönhető, hogy 
létrejött az a liberális demokratikus jogállam, amelyre sokan olyan büszkén te-
kintenek mind a mai napig, noha bizonyos tekintetben lassan mára már inkább 
a múlt, mint a jelen valóságát képezi. Az európai társadalomfejlődést Bibó a 
történelem nagyon ritka, ezért nagyon értékes kísérleteként mutatta be, amely 
megkísérelte „a hatalmat tartósan, intézményesen humanizálni, moralizálni, 
szabadságelemekkel kontrollálni”.  És egy olyan legitim rendszert kialakítani, 
amely – mint mestere, Ferrero írta, idézzük fel még egyszer – megszabadítja „a 
hatalmat és alattvalóit kölcsönös félelmeiktől, úgy, hogy kapcsolataikban az 
erőt egyre inkább a konszenzussal pótolják”. Lányi András az egyik legújabb 
tanulmányában a következőképpen értékel: „Egészében véve a nemzet az euró-
pai – Európából kiindult – modernitás egyik legjelentősebb politikai-kulturális 
vívmánya. Igazi sikertörténet, ez most már talán elmondható, hiszen ami itt 
elhangzik, többé nem védőbeszéd, hanem könnyen lehet, sírbeszéd a nemzetek 
felett. Hajnal István fogalmaival élve: a nemzeteszmében a társadalomszervezés 
észszerű és szokásszerű örökségének szerencsés ötvözetét találjuk. Az életfor-
mák hagyományosan zárt és változatlan keretei közül kilépő modern emberi-
ségnek két évszázadon át ez kínált azonosulási lehetőséget: egyértelmű választ 
a hovatartozás kérdésére. Ösztönözte az érintettek szolidáris együttműködését, 
átélhető értelmet kölcsönzött elköteleződésüknek. Viszonylagos tartósságát 
annak köszönhette, hogy értelme eleve túlmutatott a résztvevők életén, s mint 
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erre Edmund Burke óta annyian felhívták a fi gyelmet, szerves összeköttetést 
teremtett köztük és az előttük élt, valamint az utánuk jövő nemzedékek között. 
Igaz, a nemzetté válás megkövetelte a nyelv és a kultúra közösségét, valamint 

az érintettek által lakott terület egységes politikai 
igazgatását.”  

Ez az idézet egy igazán frappáns kiindulópont, 
de akár végpont is lehetne. Ha itt abbahagynám az 
írást, az eddig elhangzottak sűrített tömörséggel 
szinte minden lényeges jellemzőt elmondanak a 

nemzetről. A következőkben mégis megpróbálkozom e tömörség kibontásával, 
amelynek célja bizonyos árnyalt végiggondolás. Elsőként az 1980-as években 
kialakult nemzetvitát mutatom be vázlatosan, majd a premodern gyökerek ki- 
és átalakulását követem nyomon.

Viták a nemzetekről

A nemzetelméletek körüli vitákat három szerző szinte egy időben megjelent 
írása élesztette fel újra. Benedict Anderson, Eric Hobsbawn és Ernest Gellner 
könyvei és kicsit később Anthony D. Smith dolgozata. Kezdjük talán a legna-
gyobb hatású szerző, Anderson tételével. „Az antropológia szellemében […] 
a nemzet következő meghatározását javaslom: elképzelt politikai közösség, 
melynek határait és szuverenitását egyaránt veleszületettnek képzelik el. El-
képzelt, mivel még a legkisebb nemzet tagjai sem ismerhetik meg a nemzet más 
tagjainak a többségét, nem találkoznak velük, még csak nem is hallanak róluk, 
elméjükben mégis létezik annak a képe, hogy egyazon közösséghez tartoznak.” 
Továbbá: „A nemzetet behatároltnak képzelik el, mivel még a legnagyobb is 
– foglaljon akár milliárdnyi embert magába – véges határokkal rendelkezik (még 
ha tágíthatók is ezek), határvidékein túl pedig más nemzetek élnek.” Emellett 
„szuverénnek képzelik el”, hiszen a 18. és 19. században lerombolták az isteni 
eredetű dinasztikus hatalmak legitimitását. „Végül közösségként képzelik el 
[…], a nemzetet mindig mély, horizontális bajtársiasságként fogják fel.”

Anthony D. Smith másként fogalmaz: „A nemzet olyan megnevezett em-
beri populációként határozható meg, amely egy történeti területen, a közös 
mítoszokon és történelmi emlékeken osztozik, és amelyet ugyanaz a tömeg- és 
nyilvános kultúra, ugyanazok a gazdasági és jogi biztosítékok, valamint a tagjai 
mindegyikét érintő egyazon kötelességek fogják össze. Később „A nemzet […] az 
egyszerre kulturális és egyúttal politikai kötelékeket jelöli, amelyek mindenkit 
egyetlen politikai közösségben egyesítenek, aki egyazon történelmi kultúrán 
és szülőföldön osztozik.”  
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Alapvetően két elkülöníthető álláspontot képviselnek a fent említett szerzők. 
Az egyik szakirodalmi megnevezése modernista (konstruktivista), a másiké 
etnoszimbolista. Vitakérdéseik: mikortól beszélhetünk egyáltalán nemzetekről, 
nemzetállamokról? Létrejöttük Európában szorosan a modernitás kibontakozá-
sához köthető-e, és így egy teljesen új, addig nem létező képletről beszélhetünk? 
Ahogy Ernest Gellner fogalmaz: „A nemzet viszonylag új keletű képződmény, 
és emellett kifejezetten modern entitás is, mert az iparosodásnak, a korlátlan 
társadalmi mobilitásnak, a tömeges alfabetizációnak, valamint a tömegoktatás 
körülményeinek felel meg.”  Ugyanakkor Smith gondolatait követve, a premo-
dern etnikai kötelékek (etnoszimbolista), gyökerek és a történelem évszáza-
daiban formálódott mentális struktúrák készítik elő a nemzetté alakulást, és 
teszik lehetővé a modern nemzet létrejöttét.  A Gellner–Smith-vita lényegét 
fejezi ki a Gellner-féle hasonlat. Gellner kérdése: van-e vagy nincs a nemze-
teknek köldöke? Ádám, az első – szimbolikus – ember teremtésére hivatkozik, 
aki nem születés útján jött a világra. Akár volt, akár 
nem, a köldöknek szerinte Ádám esetében nem volt 
funkciója, így akár el lehet tekinteni a létezésétől. 
Így van ez a nemzetek esetében is. A döntő változás 
minden tekintetben a modernitás körülményei kö-
zött jött létre. A kultúra újfajta funkciója alakult ki 
a nagy gazdasági, technológiai, infrastrukturális átalakulások következtében.

Patrick J. Geary a konstruktivisták számára szolgáltat érveket művében, 
A nemzetek mítosza címmel: „A modern történettudomány a XIX. században 
az európai nacionalizmus eszközeként született meg és fejlődött tovább. Európa 
nemzeteinek történetírása nagy sikereket ért el a nacionalista ideológia szolgá-
latában, ám a múlttal kapcsolatos felfogásunkat olyan mérgező hulladékhalom-
má változtatta, amelyet etnikai nacionalizmus szennyez, s ez a méreg mélyen 
beivódott mindennapi tudatunk rétegeibe. Ezért korunk történészei számára 
a »méregtelenítés« jelenti a legnagyobb kihívást.”

Az etnoszimbolisták legfőbb állítása, hogy a modernitás hatásaiból inkább a 
nemzetek működésére következtethetünk, de nem a kialakulásukra. A kialakulás 
leírásához a premodern gyökerek nélkülözhetetlenek. Ha nagyon tömören akarjuk 
jellemezni a vita ütközőpontjait, akkor egyik oldalról: konstruált, mesterséges, 
művi, új keletű a hívószavak, míg a másik oldalról: eleve létező adottság, organi-
kus egység, őseredetiség stb. Álláspontunk szerint mindkettő felfogás tartalmaz 
igazolható elemeket, de történelmet oktató tanárként a történelmi folyamatosság 
fontosságát tapasztalva az etnoszimbolista érvrendszert látjuk igazolhatóbbnak, 
nem vitatva el az ellentábor állításaiban fellelhető igazságokat sem. 
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A köldök nyomában, avagy az éltető kapcsolatok keresése

A következőkben Szűcs Jenő és Bibó István tanulmányaira támaszkodva ke-
ressük az európai nemzetek premodern gyökereit. Történelemszemléletünket 
meghatározza a hosszú időtartamban való gondolkodás, amelyet Szűcs Bibóra 
hivatkozva a következőképpen jelöl meg az európai régiókról szóló híres ta-
nulmányában: „Ez a tudós politikai gondolkodó a történelem tudósainak is 
példát mutatva volt tudatában annak, hogy a »történések« mögött a századokon 
átnyúlóan, hosszú távon is bizonyos »szerkezetek« lényegesek, melyek a jelen 
számára egyszerre jelölnek ki határokat és kínálnak lehetőségeket.”  A hosszú 

időtartamban való gondolkodás alkalmasabb a fo-
lyamat jelleg és a történetiség megragadására, az 
összefüggések pontosabb leírására. 

Szűcs kiindulópontként Bibó egyik állítását 
emelte ki: a demokrácia nem valami „polgári felé-
pítmény”, hanem a „szabadság objektív technikája”, 
amely „nyugati típusú”. „Miben áll az eredeti nyu-

gati modell?” – kérdezte a történész. A tudós politológus által járt utat elfogadva 
a „demokratikus társadalomszerveződés” és „közösségalakulás” után kutatott, 
és azt az ún. „szabadság kis köreiben”, a szokásszerű, személyes, kölcsönösen 
biztosított kötelezettségek és jogok rendszerében találta meg.  Ez akadályozta 
meg a brutálisan alávető hatalomkoncentrációt. A szabadságok partikuláris kis 
köreiből megszülethetett az európai nemzetek állampolgárainak szabadsága. 
Mik azok az okok és körülmények, amelyek ezt a folyamatot lehetővé tették? 
Szűcs Jenő gondolatait követve megpróbáljuk számba venni a nyugati típusú 
társadalomszerveződés eredeti specifi kumait.  Jelen dolgozatban nem térhe-
tünk ki az egyes régiók sajátosságainak leírására.

1. A társadalom és állam szétválása, amelyben a társadalom jelent meg az ál-
lam létrehozójaként. A társadalom autonóm létét a történelem ritkaságai, luxus-
termékei közé sorolja a szerző. Ennek egyik előfeltétele volt, hogy a nyugat első 
ötszáz éve is ritkaságszámba ment a civilizációk történetében. Jellemzői voltak: 
dezintegráció, egyértelmű civilizációs süllyedés, politikai anarchia. A „történe-
lem magaskultúráiban” az állam és a társadalom funkcionális kapcsolataiban 
szinte mindig a felülről lefelé rendezés érvényesült. A nyugati modellben az 
alulról kibontakozó integrációs erővonalak határozták meg az építkezést. Ez a 
modell magába hordta a dinamikus változás és mozgás, a történelmi kihívásokra 
adott alkalmazkodás lehetőségeit. Ebből adódott sajátos stabilitása.

2. A szabadok között létrejött hűbériség az élet által kikényszerített vertikális 
magánjogi függőviszony a kölcsönös biztonság kialakítására szolgált, és hosz-

 S  1981, 313. o.
 Uo. 314. o.
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szú ideig az államot helyettesítette. Talán legfontosabb jellemzője szerződéses 
jellege. Két szabad, bár egyenlőtlen fél a szerződéses kölcsönösség jegyében, 
feltételesen hűséget fogad egymásnak. Mindkét félnek vannak jogai és köteles-
ségei. A kötelességek elmulasztása esetén a fogadalom felbontható. A szerző-
déses kölcsönösség viszonya lefelé a jobbágyparaszt és a földesúr viszonyaiban 
is megjelent, noha természetesen eltérő formában. 

3. Nagyon értékes vonása volt e modellnek, hogy az emberi méltóság az alá-
rendeltségben is megmaradt. A hűbéri eskü szimbólumai mindenki számára 
világossá tették ezt. A féltérdre ereszkedés, az összekulcsolt kezek, az eskü 
utáni felemelkedés és a hűbéri csók az alárendeltség kifejezése mellett az em-
beri méltóság egyenrangúságát is tartalmazták. Az alárendelttől csak szabad 
emberhez méltó szolgálatot lehetett elvárni. Hogy az emberi méltóság a poli-
tikai viszonylatok konstruktív eleme, azt Európa innen tanulta meg – állította 
Szűcs Jenő. 

Az archaikus gyökerek

Az egész történelmi folyamatban az egyház kiemelkedően fontos szerepet ját-
szott. Az ókori kultúrák esetében a vallási és politikai közösség szinte teljesen 
egybefonódik. Az uralkodó az államvallás legfőbb papja vagy maga is kultusz-
szal rendelkező isteni személy. Az ókori zsidóság esetében a vallási és politikai 
közösség azonos volt. A kereszténység hozott gyökeres változást állam és vallás 
viszonyában. „Jézus viszont nem vállalta a politikai Messiás szerepét, a zsidó 
nemzeti törekvések szolgálatát, s nem alapított földi országot. Elismerte, hogy 
az ember két közösséghez tartozik, a vallásihoz és a politikaihoz, s a kettő nem 
azonos.”  A kialakuló egyház sem politikai közösséggel, sem adott állammal 
nem esett egybe. Ám a constantinusi rendeleteket követően egyre szorosabban 
kötődött egy államhoz. A kialakuló római keresztény császárságban a papság 
állami funkciói vagy az államhatalom képviselőjének egyházi ügyekbe való 
beavatkozásai ezeket igazolták. Jól megmutatja ezt 
Euszébiosz 335-ben, a császár harmincéves uralko-
dására elmondott beszéde. Egyetemes püspökként, 
a császárt Isten helytartójaként, az egyház uraként, 
védelmezőjeként nevezte meg. Nagy Konstantin 
még csak a külső ügyek püspökének tekintette ma-
gát, fi a azonban már a „püspökök püspöke” címet vette fel. I. Leó pápa szavai 
szerint pedig: a császár „nem követhet el tanbeli tévedést, mert a Szentlélek 
sugallata irányítja”.  Ezzel a felfogással szemben korán kialakult az egyház 
függetlenségét védelmezők köre. Több püspök (Cordóba, Poitiers) a 4. szá-
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zadban fi gyelmeztették Constantinus 
császárt: „Ne avatkozz az egyház ügyeibe 
[…] Rád Isten a császári hatalmat bízta, 
reánk pedig az egyházi ügyeket.” Ambro-
sius milánói püspök még egyértelműbbé 
tette: a hittel kapcsolatos kérdésekben a 
császár nem ítélkezhet a püspökök felett, 
de fordítva igen, a püspökök ítélkezhetnek 
a császár felett. Ő Nagy Theodosiust is si-
kerrel kényszerítette nyilvános vezeklésre 
egy elkövetett vérengzés miatt. Szent Je-
romos pedig feljegyezte a 4. század végén: 
„Mióta az egyház keresztény uralkodók 
alá került, megnövekedett hatalomban és 
gazdagságban, de kisebb lett erényekben.” 
I. Gelasius két hatalom elmélete mutatja
meg legvilágosabban az egyház vezetőinek törekvéseit: „Két olyan intézmény
van, amely elsősorban kormányozza ezt a világot: az egyik a legfőbb papok
megszentelt tekintélye [auctoritas sacrata pontifi cum], a másik pedig a királyi
hatalom [regalis potestas].”  Az a hatalmi kettősség, amely ezt követően hosz-
szú ideig jellemzője lesz a kereszténnyé váló Nyugatnak, alapjául szolgált az
ideológiai és a politikai szféra szétválasztásának, ez pedig, ahogy Szűcs Jenő
fogalmaz: „Egyike a Nyugat egyedülállóan termékeny szeparációinak, melyek
nélkül sem a majdani szabadságok, sem a társadalom elvi emancipációja, sem
eljövendő nemzeti államok, reneszánsz és reformáció sem képzelhetők el.”

Bibó István, aki oly lelkesen, szinte szó szerint élete utolsó percéig kereste az 
európai társadalomfejlődés értelmét, a következő értékelést fogalmazta meg: 
a keresztény egyház részvétele a társadalomszervezésben „a hatalomnak oly 
mértékű erkölcsi átitatódását eredményezte, ami […] nagyobb volt annál, mint 
amannyit bármelyik más kísérlet a világban el tudott érni a hatalomgyakorlás 
moralizálása terén. Az európai hatalomgyakorlás szörnyűségeivel szemben 
való szemrehányásainkban ezt sokszor el szoktuk felejteni, hogy azért hányjuk 
szemre az európai hatalomgyakorlásnak a maga szörnyűségeit, mert pontosan 
ennek az európai hatalomgyakorlásnak aránylag magas erkölcsi mércéit szoktuk 
meg, és egyáltalán el tudjuk képzelni, hogy a hatalomgyakorlással szemben 
magas erkölcsi mércét lehet alkalmazni, ami a közel-keleti hatalomgyakor-
lásoknál egyáltalán föl sem vetődik.  Később: „A szabadságjogok kialakult, 
polgárinak bélyegzett, de valójában egyetemes nyugati technikája: a parla-
mentarizmus, többpártrendszer, sajtószabadság, bírói jogvédelem, független 

 Uo.
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bíróság, a közigazgatással szembeni bírói jogvédelem együttes rendszere az 
egész nyugati kultúrkör egyik legnagyobb, legmaradandóbb és legsikeresebb tár-
sadalomszervezési teljesítménye, és egyben a maga távoli keresztény gyökereivel 
tulajdonképpen az egyetlen reális és tartósan ered-
ményes társadalomszervezési lecsapódása a keresz-
tény erőszakmentesség programjának.”  Továbbá: 
„A történelem nem ismer még egy ilyen rendszert, 
amelyik a politika világát és ezen keresztül az egész 
társadalom életét ilyen mértékben megszabadította 
a felsőség és a másik ember erőszakától való állandó 
félelemtől, amelyik ilyen mértékben lehetővé tette 
volna, hogy a politikai hatalom birtokosai erőszakos 
halál és vesztőhely nélkül tudják átadni helyüket…”

Természetesen Bibó is az európai fejlődés mind-
három gyökerét hangsúlyozta. A görög fi lozófi a és tudomány, a római jog és 
szervezőkészség és az előzőeket lélekkel megtöltő keresztény etika. 

A görög kulturális örökség egyik maradandó mozzanata, hogy a városállam 
közösségének legfontosabb kérdéseit emberek által szerkesztett alkotmányokkal 
lehetett szabályozni, és hogy a tekintéllyel bíró (legitim) törvényeknek minden-
ki köteles engedelmeskedni. Ezek a törvények, mivel nem kinyilatkoztatásból 
származnak, megváltoztathatók, alakíthatók a társadalmi erőviszonyok és vál-
tozások függvényében. Értelem vezérelte alkotások, amelyek legfőbb feladata a 
polisz közös ügyeinek szabályozása, azaz a politika formálása. Róma öröksége 
pedig a magas szintű racionális szervezést megtestesítő római jog mellett a le-
gitimitás hosszú távú, tartós biztosítása, amely az ókorban páratlan volt. Ezen 
örökségek felfedezésének és felhasználásának időszaka nem a kora középkor 
századai voltak, hanem az 1000-től induló ún. érett középkor századai. 

A középkori gyökerek

A középkor első századainak eseményei a lebontás eseményei voltak. Mind a 
római, mind a barbár államképződmények lebontásának időszaka volt, amely-
ben legfőbb szerephez a partikuláris, a lokális képletek jutottak érvényre az 
élet szinte minden területén. Jellemzőit fentebb említettük: dezintegráció, 
süllyedés, anarchia. Ebben a környezetben jutott az egyháznak igazi tér a tár-
sadalomszervezésben. A politikai képletek felbomlásával az egyháznak maradt 
meg az az intézményhálózata, amely persze a meglévő elemek mellett maga 
is folyamatosan átalakulóban volt, amelyre támaszkodva el lehetett kezdeni 
egy sikeres társadalomszervezést. Az egyház jelenléte a „társadalom” minden 
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szegmensében adott volt. A plébániahálózat a helyi közösségek életében meg-
határozó szerepet játszott. Szinte a születéstől a halálig végigkísérte az emberi 
életet, jelen volt annak minden fontos pillanatában. Az ünnepek rendjének elő-
írásai, a gyónáson keresztüli hétköznapi élet kontrollja, de segítése is egyben, a 

kialakuló közösségi életben való aktív részvétel, az 
etikai normák megismertetése, a jó és helyes élet-
ről alkotott kép kialakítása, mind-mind a felépülő 
társadalom alapsejtjeinek értékek köré szerveződő 
etikus létét formálta. 

A másik oldalról, a hatalommal rendelkezők oldaláról egyrészt igyekezett a 
hatalmi helyzeteket funkciókká, feladatokká átalakítani, szolgálatként és köte-
lezettségként értelmezni, mértéket adni és mércét szabni, amelynek segítségével 
megállapíthatók a jó király, a jó földesúr, a jó lovag, a jó polgár ismérvei.  Ez szol-
gáltatta az összevetés, a kritika megfogalmazásának lehetőségét is. Sőt tovább 
lépve, az esetleges funkciótlanná válás felismerését és annak kinyilvánítását 
is. Hogy kinek és milyen körnek, az természetesen a fejlődés során változott. 

A hatalom csúcsán lévő uralkodókkal szemben megfogalmazott alkalmas-
sági elvárások és azok ellenőrzési lehetőségei az igazán izgalmas kérdések. 
A kialakult koronázási szokásokat az egyház formálja ki. A koronázás a 12. 
századig a szentségek közé soroltatott. Koronázó templomban, szent olajjal való 
felkenéssel kísérve, egyházi vezető által végezve, eskükötelezettséggel járva 
mind-mind azt fejezik ki, hogy az uralkodó Isten kegyelméből gyakorolhatja 
hatalmát, és a szimbólumokban kinyilvánított egyházi helyesléssel teheti ezt. 
Ennek előképét csak az Ószövetség szolgáltathatta. Olvassuk el a 9. századi 
mainzi koronázási rend egyik részletét, ahol az érsek a következőket mondta: 
„Kenessék fel ez a király a szent olajjal, amint felkenték a királyokat és prófétá-
kat, és miként királlyá kente Sámuel Dávidot, hogy légy áldott és rendeltessél 
királlyá ebben az országban e nép fölé, melyet a Te Urad, Istened neked adott, 
hogy uralkodj felette és kormányozd.”  Ebben a részletben kifejeződik a ko-
rabeli teokratikus királyság „közjoga”, az Istentől elnyert szuverén hatalom 
nép fölötti joga, amit a király az egyház közvetítésével nyert el. Szent István 
magyar király koronázása is valószínűleg a mainzi liturgia szerint történt, 
ám az 1010 körül keletkezett Intelmek üzenetei már elmozdulást mutatnak a 
mainzi „közjoghoz” képest. 

Szűcs Jenő egy másik tanulmányában leszögezi, hogy ami az Intelmekben 
megjelenik az már nem pusztán állammisztika, hanem korai államelmélet-
nek nevezhető. „A határ ott húzódik, hogy míg az előbbi csaknem kimerül 
a hatalom szakrális legitimációjában, az utóbbiban megjelenik valami, ami 
a nyugati politikai struktúrában ezután mindvégig benne marad: a hatalom 
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elvi korlátozásának csírája.”  Az elmozdulás mögött azok a történelmi körül-
mények álltak, amelyek Nagy Károly birodalmának a széthullásával jártak. 
843 után hamarosan újra csak az egyház maradt mint a keresztény egységet 
kifejező „intézményi realitás”. A dilemma abban fejeződött ki, hogy a koroná-
zással kvázi főpapi funkciót elnyert személy hatalma legitim ugyan, de kér-
déses maradt, hogy meddig terjedjenek ki uralmi jogosultságai. Egy gondolati 
előzmény és egy meglévő történelmi tapasztalat mindenesetre rendelkezésre 
állt. Szent Ágoston tanítása szerint ezen a világon „kölcsönösen elvegyülten” 
létezik isteni és földi hatalom (az állam). A földi hatalom jogosultságát az írja 
körül, hogy mennyit sikerül megvalósítania a jog, az igazság és a béke elveiből 
(rex iustus, pius, pacifi cus). A történelmi tapasztalat 
pedig a Meroving családhoz kötődött. A vérségi elv 
csődje után 751-ben Zakariás pápa állásfoglalása 
– amelyben jóváhagyta a Karolingok trónfoglalá-
sát – burkoltan az alkalmasság (idoneitás) elvét a
legitimitás elé helyezte. De mit jelent alkalmasnak
lenni? Kire mondható biztosan, hogy alkalmas? Ki
állapítja meg? – vetődtek fel a kérdések. Az egyik 
válasz már korábban is létezett a királytükrökben. A keresztény erényekkel 
felövezett uralkodó volt a cél. Ez pedig elsősorban hosszú nevelés, formálódás 
kérdése. Az erénykatalógus lényeges ugyan, de az alkalmasság igazi próbái a 
tettek, a cselekedetek. Így az „elbírálható erénykövetelmények (virtutes), és 
ellenőrizhető tettek (opera) váltak kritériumává az uralkodásnak”, ezt nevezték 
többen „funkcionális államelméletnek”.

Ez a kétféle alapmaxima húzódik végig az Intelmeken: „a hit tett nélkül elhal”, 
„az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját”, így lehet a főhatalom 
birtokosa rex és nem tyrannus. Ezt az alkalmasságot nem ellenőrizheti más, 
csak a főpapok rendje, hiszen a világi hatalom az egyetemes egyházon belül 
meglévő funkció, amelynek a hatalomgyakorlás normái előírhatók. 

A mű arra is egy példa, hogy miként jelenik meg a korabeli gondolkodásban 
a politika kibontakozva „a keresztény teológia és etika burkából”. Szűcs szerint 
két fogalom cseréje mutatja ezt világosan: a „honestum” helyére az „utile” lép. 
Az illő, erényes helyett a hasznosság (államhaszon, közhaszon) jelenik meg. 
Utolsóként az intelmekben fellelhető korai koronaszimbolikára utalunk. Ebben 
is a politika kibontakozásának csírája látható. Nyolc helyen említik az Intelmek-
ben a koronát. „ A személyhez kötött képzetektől transzperszonális irányba 
való átfordulás”, az uralkodó személye helyett méltóságának hangsúlyozása a 
regnumot és a koronát közel hozza egymáshoz.
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TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Szolidaritás, lojalitás, legitimitás – Milyen szerepet játszanak a társa-

dalmak és államok életében?

– Miért sikertörténet a nemzetek kialakulása Lányi András szerint?

– Milyen elképzelések vannak a nemzetek kialakulásáról?

– Melyek a nyugati társadalomszerveződés specifikumai?

II. A hazaszeretet mint a velünk élő történelem

Mi jelentett eredetileg a haza és a hazaszeretet fogalma? Az antikvitásban szép 
példáit találjuk meg a hazaszeretet erejének. Egyik defi níciója a következő: 
„A patriotizmus nem egyéb, mint valamely erőteljes politikai közösségtudat 
kivetülése a politikai közösség territóriumára oly módon, hogy a haza a poli-
tikai-etikai lojalitás és elkötelezettség emocionálisan színezett szimbólumává 
válik.”  A fogalmazás szerint tehát léteznie kell működő politikai közösségnek és 
egy olyan territóriumnak, amely erőteljesen bent él e közösség belső szubjektív 
tudatvilágában, és amely a lojalitás és elkötelezettség tudatos döntést kívánó 
viszonyulásai mögött áll. Az emóciók olyan erősek lehetnek, hogy a szeretett 
hazáért semmilyen áldozat nem lesz drága. Ennek a leírásnak tökéletesen meg-
felel a görög városállam koinoniája (szabad polgárok egyesülése egy szuverén 
politikai közösségben) vagy a római res publica populus Romanus. Cicero írta 
a populusról: „Nem az emberek akármilyen módon történt társulása, hanem 
a jog és a közhaszon alapján társult sokaság szövetsége.”  A patrióta, erősen 
patetikus érzelmek a közös jog és szabadság birtoklásából erednek, „amelyért 
– mint Cicero írta – meghalni, egész önmagunkat odaadni, mindenünket fel-
áldozni tartozunk.”

A fenti ismérvekből könnyű belátni, hogy a kora középkori Európában nem 
létezett az a politikai közösség, amelyet a defi niált patriotizmus jellemzett 
volna. A partikuláris, lokális viszonyok sokaságában elvesztette antik értékét. 
Amikor ismét eredeti értelmében jelenik meg, az a 13–15. század lesz. A korábbi 
időszakokból, amit patriotizmusként emlegetnek a források, az leginkább a 
szülőföld szeretetét jelenti, amely nagyon ősi lelki-érzelmi kötöttség, sajátos 
természetes viszony. Ez azonban nem patriotizmus, a kettő tárgya, amelyre 
irányul, nem azonos. A szülőföld egy szűkebb tér, amelyhez személyes kapcso-
latok sokasága fűz, a tágas vagy széles haza sokkalta nagyobb, és leginkább az 
ember tudatában, képzeletében létezik ez a szimbólummá vált képlet, amelyet 
a személyesen nem ismert milliók laknak. A szülőföld szeretete erős konkrét 
tapasztaláson alapuló érzésekre épül, míg a hazaszeretet sokkal elvonatkoz-
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tatottabb, absztrakt érzésekre. Olvassuk el e tárgyban Pierre de Blois 1170-ben 
írt levelét: „Ott akarok élni és meghalni, ahol születtem és nevelkedtem az 
édes Francia földjén, az enyhe éghajlat és jóízű borok kellemes tájékán.” És 
mi minden köti „a szülőföld édes levegőjéhez: az élet biztonsága, a szülőhaza 
szeretete, a természet törvénye, az ételek íze…”.  Már Ciceró is igyekezett elkü-
löníteni a szűkebb szülőföld (patria naturae) és a „jog szerinti, nagyobb” hazát 
(patria iuris maior). A nagy változást a 12–13. száza-
di események hozták. A Nyugat nagy korszaka az 
1000–1300 közötti időszak volt. Az 1000 körül létező 
funkcionális, elsősorban vertikális ordokra (orato-
res, bellatores, laboratores) épülő egyházi társada-
lomkép nagy változások előtt állt. Kialakultak azok 
a horizontális képletek a társadalomban, amelyek 
aztán az állam- és politikaformálást tekintve a jövő 
erőivé válnak. A városok, az egyetemek, a hospes 
(telepes) falvak, a céhek, a gildék. A szabadságok-
nak olyan, egyelőre még helyi, lokális körei, amelyek a későbbi továbblépés 
zálogai is egyben. Az egyetemek működése nagyon fontos hatást gyakorolt 
a kibontakozóban lévő politikai gondolkodásra. Bolognában a 12. században 
feltárták a római jog teljességét, amelynek köszönhetően kifejlődik az európai 
jogtudomány is. A római jog mellett Arisztotelész politikai gondolatai gyako-
roltak nagy hatást a korabeli írástudókra. Mindezeknek köszönhető néhány 
fontos (újra)felfedezés, amely a társadalmakon kívül az államok életében is 
komoly változásokat hozott. 

1. Ebben a földi világban minden embernek kettős minősége van, kettős
minőségben létezik. Egyrészt alattvaló, a társadalom vertikális függési viszo-
nyainak része, de ugyanakkor része egy horizontális jogképletnek is, azaz egy 
közösség egyenrangú tagja is egyben.

2. Az egyház tanításában ugyan már régen létezett a világ organikus világ-
szemlélete, de most ezt az államra alkalmazva segítette a politikai közösség 
kialakulását. Az állam misztikus testében ugyan a király a fej, de a harmonikus 
működés alapfeltétele a tagok jogainak érvényesülése.

A kérdés persze az volt, hogy kik a tagok, mi a tagság feltétele? A viták elmé-
leti megalapozása is adott volt, hiszen az olyan fogalmak, mint a természetjog, 
a társadalmi szerződés, a népszuverenitás, a hatalomátruházás, a hatalmak 
elválasztása nem Locke, Rousseau vagy Montesquieu találmányai; az egyeteme-
ken alakultak ki, és kerültek a 13. századra a politikaelméletek középpontjába. 
A fenti kérdés úgy is felvethető: ki fogja gyakorolni a volt populus Romanus 
funkcióit, kik alkotják majd azt a politikai testet (corpus politicum), akikből 
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áll az új politikai közösség? A kor felfogása szerint a sokaság önmagában nem 
alkot közösséget, az mindig több, mint tagjainak összessége, amelyet minő-
ségi része reprezentál. Az addigi társadalomfejlődésben már adottak voltak 
azok a privilégiumok (legalább is alapjaiban), amelyek kijelölték a corpus 

politicum tagjait: papság, nemesség, polgárság. 
A római jogban megtalált gondolat lett aztán a 
rendi parlamentarizmus fő jelszava: ami mindenkit 
érint, azt mindenkinek jóvá kell hagynia. A parler, 
parlare (’beszél, tárgyal’) latin igéből származik 
a parliamentum főnév ’megbeszélés’ jelentéssel. 
Szinte minden nyelv átvette Európában. Gerics 

József állítása szerint először III. Henrik angol király egyik oklevelében 1242-
ben található meg e kifejezés. Hazánkban III. András (1290–1301) uralkodása 
idején „parlamentum publicum” alakjában. Elindult útjára – ahogy Haendel 
Vilmos frappánsan fogalmazott – „…az egymás közt való megférés tudománya” 
– mondhatnánk, annak intézményesülő formája. 

A haza klasszikus értelmű újraszületésében nagy szerep jutott a királyi 
udvarok római jogot ismerő legistáinak, akik már a 13. században széles kör-
ben „patrióta propagandát” fejtettek ki. A koronához való hűség mellé állított 
„hazához” való hűség leírása 1270 körül jelenik meg a francia udvarban. „A „kö-
zös haza” (communis patria), a francia királyság fölötte áll minden vazallusi 
köteléknek, hűbéri hűségnek és hűbéri tartománynak (patria minor localis). 
A hazának való engedelmesség jegyében jogosult még a hűbérúrnak is szem-
beszegülni, mert a haza érdeke a közhaszonnal (publica utilitas) azonos.”  
A jog és a törvényekben biztosított szabadság (rendek jogai) megalkotta azt a 
politikai közösséget, amelyik a haza szeretetét egyre inkább az egyik legfőbb 
politikai-etikai erénynek tartotta, és az elköteleződő lojalitás valós tárgyát 
látta benne. Természetesen a középkori rendi monarchiákban is létezett egy 
nemzetfogalom, ám ez, mint Magyarországon egy nemesi nemzetet jelen-
tett, amelybe csak az azonos jogállású, örökletes kiváltságokkal bíró rendek 
tartoztak bele.

A modern európai nemzetek születésének kísérőjelenségei 

A fejezetet kezdjük egy, a konstanzi zsinaton (1417-ben) elhangzott idézettel: 
„A natio vagy úgy fogható fel, mint az eredet közösségeként valamely másiktól 
elkülönült néptömeg (gens), vagy a nyelvek különfélesége szerint, ami kivált-
képpen és leginkább ismérve a natiónak, és annak lényegét képezi isteni és 
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emberi jog szerint egyaránt, vagy pedig felfogható […] területi értelemben is, 
ahogy illenék is […].”

Ebben a néhány sorban ugyan nem a modern nemzetek jellemzőiről van szó 
(bár tekinthetnénk rá úgy is), a cél sem annak meghatározása volt, de a későbbi 
vélekedéseknek (államnemzet, kultúrnemzet) bizo-
nyos előképe felfedezhető benne. Az eredet, a nyelv 
és a területiség említésével a nemzetek három fontos 
későbbi ismérvére mutat rá a forrás. 

A már fentebb ismertetett nemzetvitát tekintve 
Szűcs Jenőnek a következő megközelítését tartjuk irányadónak: „Abból a vitat-
hatatlan tényből indulhatunk ki, hogy a modern nemzetek nem a vákuumból 
keletkeztek, hanem megvannak a maguk történeti előfeltételei és előzményei, 
éspedig sok évszázados (noha nem egyenletes) folyamatok és a középkor óta 
formálódó (noha a modernnel gyakran nem azonos) integrációs képletek formá-
jában. Ez utóbbiak forrásszerű neve egyébként (noha – mint jeleztük – nem eleve 
és nem következetesen) gyakran nemzet volt, vagyis a nyelvi forma kontinuitása 
maga is tükröz valamit a jelenség bizonyos mértékű kontinuitásából. A modern 
nemzetek azonban nem egyszerűen a feltételek és előzmények folytatása – 
mintegy összegzése és magasabb szintre emelése –, hanem egyidejűleg azok 
meghaladása révén jöttek létre, mint a történelem egészen újszerű képletei. […] 
Ha a nemzetiség a XIX. századi Európában domináns szerephez jutott, annak 
nem az az oka, hogy sok évszázados folyamatok és integrációs formák imman-
ens módon »kiteljesedtek«, hanem, hogy egy merőben újszerű folyamat sok 
évszázados múltú történeti képletekben találta meg a maga aktuális kereteit.”  
Addig azonban, míg az újszerű folyamatokban létrejövő újszerű integrációk 
specifi kus formái kialakulnak, több évszázad telt el, és a folyamatot alakító 
okok nagyon komplexek voltak.

Az okok közül fontos szerep jutott a gazdasági változásoknak. A világ ki-
tárulása következtében a 16. századtól az európai gazdaság gyors változások 
sorozatán esett át. A nemesfémek tömeges megjelenése a pénzrendszereket és az 
árakat strukturálta át, a befektetések és vállalkozások volumenének növekedése 
a kapitalizmus terjedését indukálta, és lebontotta azokat a korlátozásokat, ame-
lyeket még a középkor ipara és kereskedelme épített fel a helyi „közhatóságok” 
segítségével. Minden gyorsabban fejlődő országban szükség volt a nagyobb és 
egységesebb belső gazdasági tér kialakítása érdekében a középkori partikuláris 
szabályozás átalakítására. A nyugat-európai gazdasági centrum kihívásaira 
adott közép-kelet-európai válaszok egyfajta kontinentális munkamegosztáshoz 
vezettek. A változások fő támogatói az erősödő államok voltak. Az abszolút 
monarchiák nagyon fontos történelmi szerepet töltöttek be. Egyrészt lerakták 
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az országterület egészére kiterjedő hatáskörű modern államok alapjait, másrészt 
nagyfokú homogenizációt értek el jogalkotási lehetőségeiken keresztül. Ebben 
a folyamatban nagy szerepet játszott az oktatási rendszer terjedése, a sajtó 
fejlődése, a felvilágosodás terjedő eszmeisége. Franciaország vált igazi minta 
országgá, legalábbis abban a tekintetben, hogy az abszolút monarchia ott tudta 
legtökéletesebben megvalósítani történelmi szerepét, persze a 18. század végére 
jelentősen „túlérve” önmagát.

A franciaországi impulzus

A francia forradalom kétszeresen is elindítója volt az európai nacionalizmus meg-
születésének. Egyrészről maga az eszmei koncepciója révén, másrészt a francia 
nacionalizmus agresszivitására adott válaszok, reakciók révén. Sieyes 1789-ben 
híres röpiratában – Mi a harmadik rend? – a francia nép helyett a nemzet kifejezést 
használta minden szuverenitás forrásaként megjelölve azt. Ebben a felfogásban 
a nemzet a francia népnek az a politikai entitása, amely politikai cselekvéshez 
és szuverenitáshoz jutott. „A Nemzet mindenek előtt létezik, és mindennek az 
eredője. Akarata mindig törvényes, ő maga a törvény. Előtte és fölötte nincs más, 

csakis a természetes jog” – írja Sieyes.  Az ő javaslatait 
fogadva elnevezték nemzetgyűlésnek a megalakuló 
alkotmányozó gyűlést. És az Emberi és polgári jogok 
nyilatkozata elfogadásának vitáján is kérdés volt, hogy 
a szuverenitás a népet vagy a nemzetet illesse, végül 
a 3. pont így szól: „Minden szuverenitás eleve termé-

szeténél fogva a nemzetben lakozik; sem testület, sem egyén nem gyakorolhat 
hatalmat, ha (az) nem határozottan tőle ered.”

Nagyon lényeges, hogy az így megfogalmazott nemzet már nem azonos a 
középkori natióval, hiszen minden francia polgár beleértendő. Ennek szelle-
mében hívják meg a papság és nemesség rendjeinek képviselőit is az alakuló 
alkotmányozó nemzetgyűlésbe. 

A történelmi események részletes ismertetése nem célunk. Arra utalunk 
csupán, hogy a forradalomból kinövő európai háborúk (1792–1815) következmé-
nyei is maradandók voltak. Ha a francia himnusz megszületésére gondolunk, 
láthatjuk, hogy a politikai háborús propaganda milyen ügyesen hívta segítsé-
gül a haza, a hazafi ság fogalmát. A diadalt a haza várja el, amelyik harcra hív, 
mozgósít. És ha ez a mozgósítás nem lenne elég, akkor az általános védköte-
lezettség bevezetése megteremti majd a tömeghadsereget csaknem egymillió 
fővel. Az 1792-es valmyi ütközetre utalnunk kell. A csata előtt a tábornokok 
a nemzetre vonatkozó, a harci elszántságot fokozó jelszavakkal tüzelték fel a 
katonákat, akikre ez láthatóan nagy hatást tett. Goethe, aki jelen volt az ütkö-
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zetben, megfi gyeléseit összegezve így szólt a katonákhoz: „Von hier und heute 
geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid 
dabei gewesen”. [Ma, ezen a helyen a világtörténelem új korszaka kezdődik, 
és ti elmondhatjátok: jelen voltatok ebben a pillanatban.] Ha nem is a próféta 
szólt belőle, de megfi gyelései pontosak voltak. Fel-
ismerte a születőben lévő nacionalizmus mint új 
tömegérzelem történelemformáló erejét. Bibó István 
a következőképpen látta a nacionalizmusnak mint 
közösségi érzésnek a hatalmas mobilizáló erejét: 
„A demokratikus közösségi érzésnek az adja meg az 
óriási hőfokát és feszítőerejét, hogy két érzés egyesül benne: a harmadik rend, a 
nép s mindenki birtokba veszi és magáévá teszi a királyok és nemesek országát 
[…] ugyanakkor azonban felruházza mindazokkal a meleg és közvetlen érzel-
mekkel is, melyekkel addig a polgár a maga szűkebb közösségeit vette körül.”  

Az idézett szerző a nacionalizmusnak két változatát sűrűn említi. Az egyi-
ket demokratikus, a másikat antidemokratikus nacionalizmusként határozza 
meg. „A modern nemzeti érzés azt jelentette, hogy az ország élete és állapota, 
dicsősége vagy szégyene, hatalma vagy hanyatlása, mely eddig elvileg a király, 
a nemesség és a királyi tisztviselők ügye volt, most elvileg mindenki személyes 
ügyévé, tömegérzelemmé vált.”  Két ügynek kell a demokratikus nacionalizmus-
ban egyszerre, egymást erősítve jelen lenni: a szabadság ügyének és a nemzet 
ügyének. Többé-kevésbé ez emelte Franciaországot Napóleon vezetése alatt a 
legerősebb ország státuszába. A háború mindenki ügye lett az általános véd-
kötelezettség révén, de ennek következményeként a béke megkötésének ügye 
is. A háborúk idején felkorbácsolt érzelmek, áthatva a szenvedések keserű ta-
pasztalataival, kielégítésre, levezetésre vártak. Márpedig Európa 19–20. századi 
sorsa, békéje, egyensúlya a leendő békekötések feltételeitől függött. Sajnos ezen 
a vizsgán maguk a liberális alkotmányos államok is elbuktak, a tömegérzelmek, 
és a „nép-szerűség” kényszerének szorításában. 

Az impulzusra adott válaszok

A francia forradalomra adott európai válaszreakciók is forrásává váltak a na-
cionalizmus terjedésének. Az erőszakkal, háborúk útján terjesztett francia 
forradalmi eszmék a Rajnától keletre torz válaszreakciókat hívtak életre. A fran-
ciaellenes koalíciók vereségeinek tapasztalatai világossá tették, hogy a nemzeti 
egység ügyét fel kell karolni, és ebben a nacionalizmus hatalmas tömegeket 
megmozgató, egyesítő ereje domináns szerepet játszik. Csak a nemzetállam 
képes olyan struktúra kialakítására, amely az egyesítő erőkoncentráció révén 
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ellenállhat az új francia államnak. A szabadságeszmények erőszakos terjesztése 
azonban visszájára fordult. A nagy európai felfordulás, felforgatás okát látva 
benne, a forradalmi eszmék megbélyegzettek, üldözöttek lettek a restaurált 
kontinentális rendben. Megint csak Goethére hivatkozva, a dinasztiák, de még 
a korabeli reformerek egy része is a bűvészinas eff ektustól tartva lemondanak a 
reformálgatás veszélyes próbálgatásairól. (A bűvészinas, aki a varázsszót elleste 
mesterétől, és dolgoztatja az eszközöket, ám a leállító varázsige nincs a birtoká-
ban, és így a kontroll alól kiszabadult energiák mindent tönkretesznek.) Sajnos 
ezek a tapasztalatok vezettek oda, hogy a Rajnától keletre eső országokban a 
szabadság és a nemzet nem egymást erősítve, együtt teljesedtek ki, hanem rész-
ben egymás ellenében, ezért nevezte Bibó antidemokratikus nacionalizmusnak. 
A nemzet féltése, versenyképessége, erejének növelése maga mögé szorította a 
liberális reformokat. 

Közép-Kelet-Európában a stabil államkeretek hiánya is kérdésessé tette a 
nemzetállamok kialakulását, jövőbeni elhelyezkedését. Sok birodalmi füg-
gésben élő nép számára a saját állami kereteken túl hiányzott még „az állami 
apparátus, az egységes politikai kultúra, a kialakult gazdasági szervezet és 
összeszokottság, a főváros és szellemi elit”.  Így sodródott Európa a „területi 
viták nyomorúsága” felé, ahogy Bibó találóan megjegyezte. Ez még jelentő-
sebben gátolta a demokratikus fejlődést, mint ahogy még egy jelenség: „…a 
közösségért való egzisztenciális félelem, mely főleg a kelet-európai kis nemzetek 
közös élménye. Mindnyájuk életét beárnyékolta egy hol európai formák között, 
hol elviselhetetlen nyomással jelentkező idegen, gyökértelen államhatalom, 
mely – nevezték légyen azt császárnak, cárnak vagy szultánnak – megfosz-

totta őket legjobb fi aiktól, mert karriert kínált a 
legtehetségtelenebbeknek, és börtönt s akasztófát 
a legigazabbaknak. A történeti és etnikai határok 
háborúsága hamar rávitte a népeket az egymással 
való acsarkodásra is, s ha alkalmuk volt rá, egymá-
son is kipróbálták, amit a császároktól, cároktól, 
szultánoktól tanultak. Mindnyájan megismerték 

azt az érzést, mit jelent veszélyben tudni, elveszteni vagy ellenséges, idegen 
kézen tudni a nemzeti történelem megszentelt helyeit és idegen uralom vagy 
elnyomás alatt népünk egészét vagy egy részét.”  

 Uo. 389. o.
 Uo. 332. o.
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A „felnőtt” nemzetek értékei 

A 19. században Európában terjedő nacionalizmusok egyik legfőbb tartalmi 
jellemzője a hűség érzelmi és tudati elköteleződést tartalmazó átértelmezése. 
A korábban meglévő hűségformákat (hűbérúr, király, dinasztia, korona) felülírja 
a nemzet iránti hűség. A nemzet ügye közös üggyé válik. Mindenki érintettnek 
érzi magát országa ügyeiben. A század a szekularizáció előretörésének százada, 
amelyben nem egyszerűen az egyház és állam elválasztásáról volt szó, hanem 
az államok hatásköreinek jelentős kibővüléséről. Állam és egyház erőviszonya 
jelentősen átalakult az előbbi javára. A „szektásodás” térnyerése, 
a vallásosság magánéleti kérdésként kezelése, a vallási közömbös-
ség terjedése, a felekezeten kívüliség törvény általi biztosítása, a 
„szekuláris egyházak” felé vitték a változásokat. 

Ezzel is összefüggésben a nacionalizmus egy sajátos vallás-
pótlék szerepet kezdett magára ölteni. A mindennapi élet és 
gondolkodás része lett, különösen az oktatás és a médiumok terjedése révén, de 
a minden közösségben ott lévő, szolgálatot teljesítő papság révén is. Az állami, 
egyházi, iskolai ünnepek, terek szimbolikus átépítése, kialakítása egyre gyak-
rabban jelenítettek meg nemzeti emlékeket, értékeket. A hit és a hűség fogalmak 
vallásos és világi összekapcsolódása természetesen nem az újkor terméke. A hívő 
önazonosságának alapja nem csupán az Istenhez kötődő kapcsolata, hanem 
az e világban élő testvéreihez, azok közösségeihez fűződő viszonya is, amely a 
hűség fenntartása nélkül nem létezhet. E szavak: hit, hívő, „hívség”, hívek ere-

detüket tekintve is összetartoznak. 
Az, hogy a hűség fogalmát gyakran 
bibliai példákon keresztül ültették 
el az emberi tudatban, csak erősíti 
mindezt. A valláspótlék szerepét is 
betöltő nacionalizmus már meglé-
vő alapokra építkezhetett, amikor 
a nemzeti hűséget mindenek fölé 
helyezte. Ebből könnyen megért-
hető az a különleges mozgósító erő, 
amely a nacionalizmus sajátja. Na-
gyon sok pozitív és negatív példáját 
láthattuk ezen erő megnyilvánu-
lásainak. A kérdés mindig az volt, 

és ma is az: ki és elsősorban milyen célok szolgálatába állítja ezt a hatalmas 
társadalmi összefogást produkálni képes erőt? 

Kétségtelen, vannak olyan próbatételek, amelyek megkövetelik az erők egy-
ségbe rendezését, és így olyan feladatok elvégzésére lesz képes az adott nemze-
tállam, amelyre másképpen nem lenne. Persze nem mindegy, hogy egy nemzeti 

A 19. században 

a nemzet ügye 

közös üggyé 

válik.
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közösség jelöli-e ki a célokat és cselekedteti az államot, vagy éppen fordítva, 
az államhatalom birtokosai igyekeznek cselekedtetni a nemzetet, a politikai 
közösséget. A nacionalizmusnak éppen ezért nagyon erős, széles körű legitimá-
ciós ereje van. A kialakított demokratikus választási rendszerek teszik lehetővé 
ezt. A kiterjedt, szavazatokon keresztüli akaratmegnyilvánulások a kormányok 
legitimációjának egyik tartóoszlopaként, jó hivatkozási alapként szolgálnak a 
regnáló hatalmak számára. A parlamentarizmus technikáinak mint az egymás 
közt megférés tudományának nagyon fontos szerepe van a nemzeti közössé-
gek összetartásában. A szavazás nem értékválasztás elsősorban, hanem egy 

kialakított technika bizonyos megosztó kérdések 
eldöntésére. Ahelyett, hogy az ellentétek a végső-
kig feszülnének, és a közösséget a szétszakadás, 
az erőszak öntené el, az állásfoglalás lehetősége 
a konszenzusos megoldások felé terel. De mi tesz 
képessé egy közösséget, egy egyént, hogy a kon-

szenzus felé hajoljon, hogy akkor is elfogadjon egy döntést, ha az nem egyezik 
az ő szándékaival, érdekeivel? Engedelmeskedjen olyan kormánynak, amelyet 
nem ő választott meg, hanem a vele szemben állók? Általa nem ismert idege-
nekben bízzon, betartsa azokat a törvényeket is, amelyek számára hátrányosak 
és az ismeretlen nemzettársainak kedveznek? Áldozatokat hozzon értük egy 
háborúban akár az élete kockáztatásával is? 

Általánosságban elmondható, hogy a közösségi szellem léte előfeltétele a 
fenti, erkölcsi dimenzióban elhatározott cselekedeteknek. Mivel a közösség léte 
eredendőbb az egyéni léttel szemben, hiszen mindazon kultúra (a jó, a helyes élet 
használati utasítása), amely az emberré válás lehetőségét teremti meg az egyén 
számára, közösségi eredetű. A közösség a megalkotója, alakítója, továbbörökí-
tője. Az ember életben sem maradna közösség nélkül, de ha életben is tartanák, 
emberré biztosan nem nevelődne (szocializálódna). A közösségi lét kölcsönzi az 
ember számára a gondolkodás eszközeit, teremti meg annak lehetőségét. Lányi 
András nagyszerűen fogalmazta át Descartes híres mondatát: „Gondolkodom, 
tehát vagyunk.”  A többes szám első személyből érthető csak meg igazán a te 
és az én és végül az ők. A társadalom közösségelvű szerveződése az alapja az 
olyan komplex, bonyolult rendszerek működésének, mint a nemzeti közösségek. 

Közösség és tagság

A magyar polgárosodás korában, a 19. század második felében is gomba mód-
ra szaporodtak a kisebb-nagyobb civil közösségek, szervezetek. Az 1868. évi 
XLIV. törvénycikk mindezt jelentősen segítette. Az alapítókra bízta az egylet
nyelvét, az állam felügyeletét pedig minimumra csökkentette, tág teret adva az

 L  2010, 55. o.
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egyéni, alulról induló kezdeményezések számára. A dualizmus korának 1878-
as egyetlen összeírása 3995 egyesületet jegyzett fel hazánkban. A birodalom 
másik felében az egy évvel későbbi adatok szerint 11 017-et regisztráltak. Az 
egyesületek céljaik szerint sokfélék voltak, átlagos taglétszámuk ekkor 169 fő 
volt, élettartamuk kb. 10 év.  1878 után élte csak virágkorát az egyesületi és 
egyleti élet, amelyről sajnos nem ismerek pontos adatokat. Igaza van Lányi 
Andrásnak, amikor így fogalmaz: „Az egyének polgárosodása és a társadalmi 
integráció nemzeti kereteinek megszilárdulása egymástól elválaszthatatlanok. 
Keveset vagy semmit se mond erről a folyamatról, aki csak a kulturális egyne-
műsödés erőltetését hangsúlyozza, és nem beszél az önkéntes egyesületekben 
és más társulási formákban virágzó gazdag kulturális sokféleségről. A nemzet 
közösségek közösségeként születik vagy sehogy sem. Az állami voluntarizmus 
teremthet nacionalizmust, de nem teremt nemzetet.”  

Sokféle közösségszervező erőt ismert már a történelem, a törzsi-vérségi, 
a vallásos, a rendi-kiváltságos, a területi, nyelvi-kulturális és ezek kombiná-
ciói. Az egyre növekvő közösségek kialakulásában az önkéntesség mellett 
dominánssá váltak a különféle kényszerek: gazdasági, politikai, bürokrati-
kus-racionális. Roger Scruton szerint a közösségi érzés és szellem által biz-
tosított tagsági viszony, annak folyamatos megtapasztalása elengedhetetlen 
egy következő szint, az újkori szerződéses viszonyok kialakulásához, annak 
tartós, stabilizáló szerepének kibontakozásához. Véleményünk szerint a „mi” 
által átélt tagsági viszony és a szerződéses jelleg már a kora középkori európai 
közösségekben együtt volt jelen a hűség különféle formáinak a megtapasz-
talása mellett. 

Tagnak lenni, azaz egy organikus egység részét képezni, részt venni (rész-
vét) a közösség életében, közösséget vállalni kialakít egy elkötelező hűséget, 
amely hűség az erkölcsi erények számára olyan – hogy Albert Schweitzer 
hasonlatával éljek –, mint a vasnak az edzés. Erős-
sé teszi, megacélosítja, a helyes élet szilárd vázát 
biztosítja. Scruton a társadalmi szerződés elméle-
tének kialakulásáról, annak politikai karrierjéről 
értekezik, amikor a tagsági viszonnyal hozza ösz-
szefüggésbe. A szerződésnek csak úgy volt reális 
alapja, ha előfeltételként ott állt már egy közösség a 
sajátos „mi” tudatával, a már megtapasztalt tagsági 
viszonyok sokasága a továbblépés előfeltételeként. Jól látja, hogy önmagában a 
szerződéses viszony nem biztosítéka a társadalmi szolidaritásnak, az egyének 
egymást segítő önzetlen támogatásának. A szerződéses viszony önmagában 
nézve inkább jogviszonyt létesít, amely látszólag önkéntes, módosítható, fel 

 K  1998, 296. o.
 L  2016, 7. o.
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is bontható ugyan, ám alapja a közös érdekek hálója, és mint ilyen, inkább 
bizonyos értelemben veszélyt jelent a közösségi odaadás, részvét és szolida-
ritás működésére. 

Az európai demokratikus nemzetállamok egyik legértékesebb gyümölcse 
az állampolgárság, amely a közösségi-tagsági tapasztalásra épülő és az érde-
kek hálója által átszőtt szerződéses viszonyoknak az együtteséből nőtt ki. „Az 
állampolgárság az állam és az egyén közti viszony, amely akkor áll fönn, ami-
kor mindkettő elszámoltathatja a másikat. Kölcsönös jogok és kötelezettségek 
hálójából áll, amelyeket mindkét félnél magasabb rendű törvények uralma tart 
fönn.”  A kölcsönösségen, viszonosságon túl a törvények betartása, a törvé-
nyesség tisztelete az állampolgári lét jellemzője. Ezek a törvények nem isteni 
kinyilatkoztatásokból születnek, hiszen követésüket olyan polgároktól is el-
várjuk, akik adott esetben más vallási közösségekhez tartoznak, vagy ateisták. 
Így a mindenkire érvényes állami szabályozások az egyházaktól elválasztott 
politikai szervezetek feladatai lettek. 

A törvények legitimációja mögött a közakarat és közérdek érvényesítése 
húzódik meg, amelyek létrejöttében az állampolgárok képviselőik, de egyes 
szervezeteik útján is részt vehetnek. A részvétel mozzanata itt döntő legitimá-
ciós tényező. A törvények világosan kijelölik a jogok és kötelességek határait, 
amelyet mindenki ismerhet. Sérelem esetén bírósági úton lehet elégtételt 
venni, amely bíróság ugyancsak egyedül a törvényeknek van alárendelve. 
A törvények uralma és a közösségi morál szintje teszi lehetővé, hogy egymást 
nem ismerő emberek megbízzanak egymásban, szerződéses kölcsönös elkö-
teleződést vállaljanak akár írott, akár íratlan formában. Szociológiai közhely, 
hogy a társadalom tagjainak egymás iránti bizalma, annak mérhető szintje a 
társadalmi tőke legfontosabb összetevője. A szabadságon és biztonságon túl, 
amit az állampolgári lét nyújt, gazdasági előnyök is fakadnak belőle. Az üzleti 
életben is a kiszámíthatóság, a bizalom szabályozza a kapcsolatokat, ráadásul 
maga a piacgazdaság is jól működhet (csakis így működhet) szabályozott, 
tiszta, átlátható (tulajdonviszonyok) között. 

Zárásként és a tisztánlátás érdekében felidézzük 
John Stuart Mill gondolatait a hazafi ságról, az egész-
séges nemzeti összetartozás jellemzőiről. „Az össze-
tartozás elvét értjük rajta, nem az ellenségeskedését, 
az egységét, nem pedig az elkülönülését. Azt értjük 
rajta, hogy az azonos kormányzat alatt, az egyazon 
természetes vagy történelmi határok között élők kö-

zösnek érzik érdekeiket. Azt, hogy a közösség egyik fele nem tartja a másikat 
idegennek – tagjai egy népnek hiszik magukat, kötődésüket megbecsülik, kö-
zösnek tartják sorsukat, ha valamelyik honfi társukat baj éri, úgy érzik, az velük 

 S  2005, 164. o.
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történt meg, és nem akarnak önző módon, kötődésük elszakításával kibújni a 
közös terhek viselése alól.”

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Mi a különbség a szülőföld és a hazaszeretet között?

– Mi a különbség a demokratikus és antidemokratikus nacionalizmus 

között?

– Milyen hatása volt a francia forradalomnak az európai nacionalizmus 

létrejöttében?

III. Globalizáció és nemzetek: a felbomlás útján

Lányi András a fent idézett soraiban arról írt, hogy a nemzetek sírbeszédét 
fogalmazza éppen. Ennyire tragikus lenne a helyzet? Temetni kellene a nem-
zeteket? Több szerző egybehangzó véleménye szerint azoknak a nemzetállami 
struktúráknak, amelyeket a 19–20. században láttunk kifejlődni és megszi-
lárdulni, búcsút mondhatunk. Már Bibó István is az európai fejlődés komoly 
veszedelmét a hatalmas tulajdonok, ahogyan ő fogalmazott, a mamuttulajdonok 
kialakulásában látta. Különbséget tett valóságos 
tulajdon, amely az ember szabadságának kitelje-
sedését, személyiségének fejlődését, életközössé-
geinek fenntartását segíti elő, és a mamuttulajdon 
között, amely nem más, mint egy veszélyes hatalmi 
helyzet.  Ugyanolyan veszélyesnek látta a kapitaliz-
mus vagyoni koncentrációját, mint a kommunizmus 
állami mamuttulajdonát. 

A kapitalizmusban a gazdasági technokraták hatalmi helyzete, meghatározó 
szerepe ugyanolyan veszélyes, mint a kommunizmus egypárti funkcionári-
usai, azaz a politikai szervezés technokratái.  A nagy tulajdon ugyanúgy 
válhat funkciótlanná a társadalom szempontjából, mint más korábbi hatalmi 
helyzetek, amelyek korlátozásra vagy felszámolásra kerültek (például örökölt 
arisztokrata nagybirtokok, rendi kiváltságok, egyházi vagyonok). Ha a tulajdon 
nem a társadalom szabadságát, biztonságát, emberhez méltó életét szolgálja, 
hanem kiszolgáltatottságot, megalázottságot, egzisztenciális bizonytalanságot 
teremt, akkor jogos a korlátozása. Bibó észrevételei helytállóak ma is, de hol 
vagyunk már az 1970-es évektől? Olyan vállalatóriások, cégbirodalmak jöttek 
létre, amelyek hatalmi befolyása a legtöbb nemzetállaménál jóval nagyobb. 

  Uo. 162. o.
  B  1986, 3: 69. o.
  Uo. 79. o.
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Ezekben a tulajdon már régen elvesztette 
eredeti funkcióit. Nem ismert a tulajdo-
nos, a döntések messze az érintettektől 
távol, nemzetállamukon kívül születnek 
meg, a tulajdonban koncentrált hatalmi 
helyzet immáron nemcsak a munkavál-
lalókat, hanem az államaikat is kénysze-
ríteni tudja. 

Gazdaság

Egyik meghatározó tényező ma valóban gazdasági tényezőnek látszik. 
A transz- és multinacionális vállalkozások és hálózataik a verseny helyett 
hatalmi kényszereket, erőszakot képviselnek az általuk olyannyira hangoz-
tatott „szabad kereskedelem” világában. Egyfelől az államoktól kicsikart 
kedvezményeik, másfelől a protekcionizmus tiltása a hazai versenytársaik 
irányába csak erősíti a monopolizáló tendenciákat. A nemzeti gazdaságpo-
litika két eleme kicsúszik az államok hatásköréből. A monetáris politikák 
összehangolása maga után vonta a fi skális döntések ellenőrzés alá vonását 
is. Így az egyes európai országok nemzeti költségvetéseinek bizonyos előírá-
sokhoz kell igazodniuk. Különösen veszélyes ez a helyzet egy nagyobb állami 
eladósodottság esetén. Az egyes költségvetéseknek erősen országfüggőnek 
kellene lenni, úgyis mondhatnám, kultúrspecifi kusnak. Az adott ország saját 
fejlettségi szintjéhez, saját kijelölt prioritásokhoz, a nemzetben kiformálódó 
célokhoz kellene igazodnia. Ehhez a kormányoknak nagy mozgástérre lenne 
szüksége, amely mozgástér a szükségessel ellentétben egyre kisebb. 

Az összekapcsolt pénz- és tőkepiacok világméretű mozgásaira egyetlen kor-
mány sem tud már komoly hatást gyakorolni. Azok az információs turbulenciák 

és globális kockázatelemzések, amelyek a globális 
pénzpiacokat mozgatják, nemzetfölöttiek. Komoly 
problémát jelent, hogy a nemzetállamok 20. század 
második felében kialakult jóléti rendszerei, ame-
lyek jelenkori legitimációjuknak egyre meghatáro-
zóbb alapját adták, veszélybe kerültek. A szociális 
juttatások költségei versenyhátrányba hozzák a 
kiterjedt szociális hálóval rendelkező államokat.  
Ezek leszorítása, leépítése veszélyes társadalmi fe-

szültségekkel jár, és megrengeti az adott politikai struktúra legitimációját. A nyi-
tott világgazdasági program és nemzetközi intézményei nem a szuverén, saját 
lehetőségeket kibontakoztató gazdaságpolitikákat segíti, hanem az illeszkedést, 

 C  2006, 371. o.

…a nemzetállamok 20. 

század második felében 

kialakult jóléti rendszerei, 

amelyek jelenkori legiti-

mációjuknak egyre meg-

határozóbb alapját adták, 

veszélybe kerültek. 
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a beillesztést egy nagyobb, erősebb rendszerbe annak szempontjai szerint. Én 
ezt is birodalmi politikának nevezem, a 21. század birodalmi politikájának. 

Média

Komolyan erodálja a nemzeteket a média globális hatalma. „Az információ és 
szórakoztatás és általuk a vélemények és képek ellenőrzése mindig is az állam-
hatalom alapvető eszköze volt…” – írja Manuel Castells. A hatalmas fordulatot 
ő az 1980-as évek közepétől kezdődő tíz évhez köti. A nagy változások mögött 
a technológia gyors fejlesztése, a kommunikáció módjainak diverzifi kációja, a 
határok fölötti sugárzási lehetőségek és az üzleti élet nagyfokú odafordulása 
húzódik meg. A tőke fi gyelmét természetesen az újfajta médiumokban rejlő 
lehetőségek ragadták meg. A médiaipar nagy üzleti értéke, hogy a gazdasá-
gi, politikai és kulturális hatalom közötti összeköttetést képes biztosítani. 
A médiabirodalmak magánkézbe kerülése teljesen elavulttá tette az addigi 
hagyományos szabályozás formáit. A médiaüzletág globálissá válásával mára 
nagyrészt kikerült a nemzetállamok fennhatósága alól. Visszaszerzése szinte 
lehetetlen. Nagyon nagy politikai ára van minden erre vonatkozó kísérletnek. 
Ma már azt is nyugodtan kijelenthetjük, hogy média nélkül nincs politika, nincs 
célba érő üzenet. Castells állítása szerint mára már az információ és a politikai 
kommunikáció „lényegében a média terének foglya”.  

Jogalkotás

Komoly szuverenitásveszteségeket szenvednek el a nemzetek a jogalkotás terén. 
„Az európai nemzetállam akkor bontakozott ki, amikor a területileg meghatáro-
zott közösség eszméje megtestesült a szuverenitásban és a jogban is – másként 
szólva, amikor a területi joghatósághoz igazodott” – állítja Scuton.  Az állami 
szuverenitás legfontosabb biztosítékát az önálló jogalkotásban találta meg. 
A saját területén élő népesség (társadalom) életét a maga által hozott törvények 
szabályozták, büntették, jutalmazták, szervezték és segítették. Ma a törvények 
jelentős részének megalkotása nemzeti hatáskörön kívül esik. A döntések távol 
születnek meg azoktól, akikre vonatkoznak, ráadásul saját állami intézménye-
ik kénytelenek végrehajtatni az előírtakat. Így a törvény önkéntes követése 
veszélybe került. Ha nem biztosított abban a politikai részvétel, vagy csak na-
gyon távoli és áttételes, a törvény tekintélye elvész. Nem a mi saját szabályunk 
többé. A társadalom nemcsak a részvétel lehetőségét látja csorbulni, hanem a 
számonkérhetőséget is. A politikai kontroll elvesztése az egyenrangúság érzé-
sének (állampolgári szabadság) elvesztésével is jár, és az öntudatos állampolgár 

 Uo. 427–430. o.
 S  2005, 173. o.
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helyett alattvalónak, de legalábbis alárendeltnek érzi magát, és sajnos azt is 
tapasztalhatja, hogy saját állama nem tudja ettől megvédeni. 

Közösségek

A globalizáció talán legveszedelmesebb következménye, ami az egyes társadal-
makat éri, az éltető közösségeik felbomlása a családtól egészen a nemzeti kö-
zösségekig. Organikus közösségekről szinte már nem beszélhetünk Európában, 
pedig ők teremtették meg és hagyták örökül azt a kulturális mintázatot, amelyen 
kibontakozhatott a kontinens civilizációja a kora középkori faluközösségektől 
a nemzetállamok területi közösségéig. A fejlődés lassúbb lépései mindig kitöl-
tötték a rendelkezésükre álló kereteket, hogy aztán túllépjenek rajta, és újakat 
foglaljanak/teremtsenek maguknak. 

Úgy gondolom, a nemzeti keret volt az a végső határ, amely „emberléptékű” 
kultúrát tudott még művelni és őrizni, továbbadni. Itt természetesen nem 
pusztán földrajzi értelemben írok keretről mint a kultúra helyéről. A társadalmi 
viszonyoknak, azok kiteljesedési lehetőségeinek szociokulturális környezetét 
értem ezen, amelynek persze része a földrajzi tér is. A nemzeti keretekben az 
egymásra épülő, egymásból kibomló közösségek, az egybenyitható társadalmi 
terek, elérték végső határaikat. Az eddigi gazdasági változásokban a vállalkozói, 
magántulajdonra és versenyre épülő profi torientált materiális világ ugyan egyre 
csökkenő mértékben, de mindig megőrzött, továbbvitt valamit az ember, a hu-

mánum megtartásához, regenerálásához szükséges 
eredeti „antik-keresztény”, azaz európai kultúra 
alapértékeiből. A szocializációs szövetek roncsoló-
dása oly mértékben gyorsult fel a 20. század végé-
től, hogy következményei egyelőre beláthatatlanok. 
Több probléma is egyszerre vetődik fel a globális 
folyamatok hatásait fi gyelve. A krisztusi etika alap-

vetően személyközi érintkezésekben ad világos eligazítást. Ám ha az ember 
életét meghatározó impulzusok szervezeteken, intézményeken, személytelen 
hatalmi aktorokon keresztül érik – ráadásul ezek térben távoliak, elérhetetle-
nek –, a kapott erkölcsi iránytű sokszor helytelen irányokat mutat. Ugyanez a 
helyzet, ha saját vagy mások döntéseinek a következményei akár időben, akár 
térben kitolódnak, és nem érezzük (érzékelésünkön kívülre kerülve) hatásaikat.

Identitás

Legveszélyesebb jelenség talán az egyének és közösségek identitászavarai, a jól 
megfi gyelhető identitásválság. Ha már többször előkerül az identitás fogalma, 
említsük meg annak mai kidolgozóját, Erik H. Eriksont, és idézzük defi nícióját: 
„Az identitás: a személyes azonosság és folyamatosság szubjektív érzésének 

…a nemzeti keret volt az 

a végső határ, amely „em-

berléptékű” kultúrát tudott 

még művelni és őrizni, 

továbbadni.
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megléte, amely egy közös világkép azonosságában és folyamatosságában való 
hittel párosul.”  Erikson kifejti, hogy az ego nem külön sziget, hogy a szubjek-
tum állandósága a közösségben megélt egyéni állandóság, ezért is használja a 
szociális (közösségi) identitás fogalmát. Természetesen többféle identitásforma 
létezik, melybe beletartozhat egy-egy vallási közös-
ség azonosságtudata is. 

A vallási identitás sokféle társadalmi szerephez 
kötődhet, amelyek a szociológusok nyelvén szólva 
a lojalitásstruktúrák alapját képezik, ezek pedig az 
európai társadalmak fejlődésére igen jótékony ha-
tást gyakoroltak. Erős integráló hatásuk van, hiszen 
elősegítik a szociális kötelékek létrejöttét. A vallási elvekkel összhangban törté-
nő élet pedig társadalmilag jelentős, mivel erősíti a szolidaritás szintjét, amely 
elengedhetetlen a társadalmi kötelékek fenntartásában. Jan Assmann szerint: 
„A társadalmi hovatartozás tudata, amit »kollektív identitásnak« nevezünk, a 
közös tudásban és emlékekben való osztozáson alapszik.”  A vallási identitás-
ban jelen van e defi níció mindhárom fontos eleme: közösséget feltételez, közös 
tudástartalmakat és közös emlékezést, emlékeket. Ráadásul itt az „emlékezés” 
„jelenvalósággá” válik, ami egyébként minden emlékezés célja lenne, és így a 
közösségi identitás legszilárdabb alapját képezi. 

Visszatérve az identitásválság problémájára, több dolgot is említeni kell. 
A családok válsága, amely nemcsak a válásokban, a nem vállalt elköteleződések-
ben jelenik meg, hanem hagyományos szerepének, feladatának az elvesztésében 
is. A szocializációs folyamatban betöltött jelentősége, formáló hatása egyre 
csökken. A szocializációs környezet a család által egyre kevésbé befolyásol-
ható. A telekommunikációs eszközökön keresztül olyan globális impulzusok, 
inspirációk jutnak el kontroll nélkül közvetlenül a gyermekekhez, amelyeket 
az egyre nagyobb szerephez jutó kortárs csoportok csak elmélyítenek, ami a 
szülők generációja számára ismeretlen és idegen. A hagyományos tekintélyek 
kiszorulása e világból erősíti mindezt. Sajnos egyre inkább az fi gyelhető meg, 
hogy nem egy autentikus, jól körülhatárolható „zárt” társadalom kultúrája 
szocializálja az egyéneket és a közösségeket, hanem egy, talán már kultúrának 
sem nevezhető globális civilizációs termék, amelyet szívesen neveznénk Orwell 
után „prolitápnak”. 

Az önazonosságát vesztett egyén könnyen válik „Globális Akárkivé”, egy 
befele forduló egoista fogyasztóvá. Kapcsolatai és örömei tárgyaira tevődnek 
át, legfeljebb az internet nyújt neki felelősséggel és következményekkel nem 
járó virtuális viszonyokat. 

  G  2010, 103. o.
  Uo. 104. o.

Legveszélyesebb jelenség 

talán az egyének és közös-

ségek identitászavarai, a 

jól megfigyelhető identi-

tásválság. 
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A kultúra védőburkának elillanása

Amikor Hankiss Elemér az ezredforduló körül kibontakozó sokszintű európai 
válságról értekezett, a következőket írta: „Mert az a bizonytalanság, amely 
elárasztotta Európát, nemcsak a gazdaság és politika, hanem az európai ci-
vilizáció s ezen belül az emberi lét válsága is. S ha milliók, tíz- és százmilliók 
bizonytalanodnak el, ha elvesztik a hitüket saját múltjukban és jövőjükben, ha 
nem találják a válaszokat az emberi lét alapvető kérdéseire, akkor megtörhet 
életük lendülete. Megtörhet az európai társadalom lendülete is.”  Az emberi 
társadalmak saját kultúrájuk védőburkával veszik körül magukat, hogy ezen 
belül biztonságban és szabadon élhessenek, érezhessék életük értelmét, je-
lentőségét. „Manapság az igazi megrendülést, válságélményt a világ hirtelen 
kitágulása okozza. Az, hogy kiszakadva a hazai társadalom közegéből egy hir-
telen kitáguló körben kellene megtalálnia az embernek a válaszokat nemcsak 
mindennapjai, hanem az emberi lét, az élet és halál végső kérdéseire is. Ahogy 
tágul az értelmező szféra, úgy infl álódnak, sápadnak el, vesztik el erejüket a 
régi igazságok, értékek, irányelvek” – írja Hankiss.  

Zárásként

Zárásként néhány gondolat egy mai történelemtanár dilemmáiról. Harminckét 
éve tanítok történelmet. Tanítottam nyolcosztályos gimnáziumban 5. osztálytól 
12. osztályig, és nyolc éven át felnőtt főiskolai hallgatókat is. Nemzetről, nem-
zettudatról, hazafi ságról átélhető, azonosulást elősegítő módon sohasem volt
könnyű értekezni. Pályám első harmadában még a Kádár-rendszerben szoci-
alizálódott diákokkal foglalkoztam, akiknek életéből ugyan hiányoztak azok
az előismeretek, kapcsolódási pontok, amelyek gyorsan kontextusba helyezték

volna az általam közvetíteni kívántakat, de volt 
bennük éhség az újra, a másként megfogalmazott-
ra. Szakmai életutam kétharmada a rendszerválto-
zás utáni évtizedekre esett. Sokkal szabadabban 
gondolkodtak és beszéltek a diákok, ám a közéletet 
megosztó, végsőkig feszített ellentétek és a terjedő 

erkölcsi relativizmus az iskolákba is beszüremkedett. Ahogy a családokat és a 
barátokat megosztották bizonyos fontos kérdések (a pártpolitikák martalékává 
válva), úgy a diákok között is kitapintható volt ez a jelenség. A jó vagy rossz vi-
szonylagossága a saját érdekek mind erősebb artikulálását, egyre határozottabb 
érvényestését hozta magával. Kialakulóban volt egy eleve elhatárolódás mindat-

 H  2013.
 Uo. 

Az igazi kérdés az volt, és 

ma is az: ki határozza meg, 

hogy minek van helye a 

magyar nemzeti tudatban?
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tól, ami más vélemény, másféle megközelítés, másféle következtetés. A korábbi 
internacionalista elköteleződés a rendszerváltást követően (a nyilvánosságot 
jelentősen befolyásoló) bizonyos meghatározó társadalmi csoportoknál egyfajta 
kozmopolitizmusban élt tovább, ami önmagában nem lett volna probléma, 
ám párosult egy saját erős kultúraellenességgel, ahogy Scruton fogalmazott, 
oikofóbiával. Mindez egy jól látható „identitásháborúban” jelent meg a médi-
umokban, az ünnepi rendezvényeken, a terekért való küzdelemben, az ádáz 
politikai harcokban, tüntetéseken és így tovább. Az igazi kérdés az volt, és ma 
is az: ki határozza meg, hogy minek van helye a magyar nemzeti tudatban? Mi-
lyen identitáselemeket őrizhetünk meg és építhetünk be önazonosságunkba, és 
mit kell onnan végleg eltüntetni. Igen, az identitáspolitika a rendszerváltozást 
követően különösen meghatározó kérdéssé vált. 

Sajnos az oikofóbia jelensége és a globalizációs érdekek kéz a kézben járnak, 
és érvényesülésük utolsó nagy akadályát a nemzetállamokban látják. Ezért az 
utóbbi időkben támadásaik fő célpontja a nemzetállam lett. Minden, ami nem-
zeti, az értéktelen, elavult, zárt, kirekesztő, agresszív, a haladást, a fejlődést, 
a jövőt akadályozó, ezért nincs helye a 21. századi világban. Mára már az is 
gyanús, aki meg akarja határozni a „mi” közösségi jegyeit elkülönítve azoktól, 
ami „őket” jellemzi. Könnyen megkaphatja a nacionalista xenofób stigmákat. De 
ki szeretne stigmatizált emberként élni? A fi atalok 
közösségére ezek a látszólag iskolán kívüli küzdel-
mek komoly hatást gyakorolnak. Ilyen körülmények 
között hazafi ságról, nemzetszeretetről, áldozatvál-
lalásról beszélni nagyon nehéz. Persze a kicsik még 
lelkesen, tiszta lélekkel, érzelmekkel segítik a közös 
tanulást. Számukra a történelem hősei valódi hősök, 
a nemes érzelmek áthevítők, a történéseket szinte jelenként élik meg, egy-egy 
erkölcsi döntés az ő döntésük is. Az idősebb korosztályok sokszor szkeptikusak, 
közönyösek, már-már cinikusak. Természetesen ennek megvannak a fejlődés-lé-
lektani okai is, de az a mindent lekicsinylő „hiperkritika” és folytonos ítélkezés 
már több ennél. Végső gondolati zárásként két megjegyzést teszek, ami nekem 
mindmáig működött. 

Az első és legfontosabb a tanár személyisége. Ha alkalmas arra, hogy egy 
kölcsönös tiszteleten és szereteten alapuló kapcsolatot hozzon létre, és engedni 
tudja, hogy ezt diákja a saját formálására használhassa, elnyeri bizalmát. Ha 
mindezt tudásával és a tudás átadásának képességével meg tudja erősíteni, 
hiteles tanár lesz. Egy bizalmi kapcsolatra támaszkodó hiteles szellemi-lelki 
vezető szinte mindent megérthetővé, átélhetővé tud tenni. A közös érintettség-
ből ered ugyanis a közös megértés. A vezetőnek (elöljárónak) olyan egészséges 
tekintélye lesz, amire általában az életben, de minden tanulási folyamatban 
égető szükség van. A tekintély tisztelete alázatra tanít, ami pedig a bölcsesség 
kapujáig visz. 

Építkezés a bizalom kialakí-

tásában, a hitelesség meg-

szerzésében, de a nemzeti 

történelem megismerésé-

ben is.
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A második megjegyzésem a folytonos, lassú építkezés. Építkezés a bizalom 
kialakításában, a hitelesség megszerzésében, de a nemzeti történelem meg-
ismerésében is. Ahhoz, hogy valaki a nemzeti közösség kultúráját magáénak 
érezze, örökösként határozza meg magát, sok-sok téglát kell a helyére illeszteni, 
különösen akkor, ha családja számára ez nem érték, és a családi szocializáció-
ban ennek nyoma sincs, sőt… Mivel tanulmányom a nemzetek kialakulásának, 
történelmi előzményeinek számos aspektusával foglalkozott, könnyű belátni, 
hogy szinte minden történelmi korszakban megtalálhatók az adott építőkövek. 
A helyreillesztés pillanatában feltétlenül hátra és előre kell tekintenünk, rámu-
tatva a következő fokra, esetleg annak jelenbeli kifutására. 

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Milyen okai vannak a nemzetállamok gyengülésének?

– Vannak-e veszélyei a nemzeti keretek felbomlásának?

– Lehet-e a nemzeteknek jövője?
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Ma, 2016-ban minden, ami a hazai cigánysághoz kapcsolódik, sajnálatos módon 
olyan területet, olyan kérdéskört jelent, amely gyakran vált ki heves vitákat, 
indulatokat, idéz meg rengeteg érzelmet, miközben pedig annak a felismerése 
vagy kimondása, hogy miért is történik mindez, sajnos még várat magára. Holott 
ennek rendkívül fontos kérdésnek kellene lennie, hiszen ennek hiányában a 
megszólalók, véleményformálók gyakran egymással állnak szemben, nem pedig 
a valós folyamatokra ráébredve ismernek fel együttesen olyan összefüggéseket, 
amelyekre pedig minden korábbinál nagyobb szükség van a hazai cigány kö-
zösségek vonatkozásában.

Annak hátterében, hogy nem akarja mindenki egységesen látni, hogyan 
is változnak meg a hazai cigányokat érő társadalmi folyamatok, leginkább az 
húzódik meg, hogy ebben a tudománykörben is (ami egyszerre érinti például 
a néprajz, a szociológia, a kultúrantropológia, a közgazdaságtan területeit) 

Forgács István

A velünk élő cigányok a velünk élő 

és velünk változó vallásokban

* A tanulmányhoz tartozó képek a nyírtelki Filadelfi a Evangélikus Egyházközségben készültek. 
A képeket készítették Malikné Györfi  Eszter és Kiss Máténé.

*
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megjelent minden, ami a posztkádári korszak tudományos életét jellemzi. Azaz 
lettek tabuk, lettek megdönthetetlennek vélt tanok, kinyilatkozások, és persze 
a szakma csúcsára értek (vagy éppen ott maradtak) olyan szakmai kiválóságok, 
akiket meghaladni, megcáfolni, velük ellentétes vagy másfajta véleményt for-
málni sok esetben ma még elképzelhetetlen és megengedhetetlen. 

Ugyanakkor a magyarországi cigányokat körülvevő környezet, valamint a 
cigányok saját belső struktúrája is olyan gyorsan változik, hogy a néhány éve 
vagy évtizede még általánosnak és nagyon is relevánsnak tűnt megállapítások 
mára már korszerűtlenek, nem használhatók teljes mértékig, és lehet, hogy egyes 
résztémakörben egészen újfajta megközelítések és megállapítások megjelenése 
is szükséges lenne. Sőt az is lehet, hogy egyes kérdéseket, témákat illetően akár 
az is kiderülhet majd egyszer, hogy nemcsak egyféle igazság van, vagy hogy 
éppenséggel teljesen ellentétes a valóság mindazzal, amit évtizedeken keresztül 
oktattak, illetve általánosnak véltek.

Éppen ezért komoly felelősség van mindenkin, aki a hazai cigánysággal 
kapcsolatosan szeretne ma Magyarországon ismereteket átadni vagy véleményt 
megformálni, esetleg tanítani. A felelősség nem pusztán abban van, hogy az 
előítéletekkel teli témakörben mit és hogyan fogalmaz meg valaki – sőt én ezt 
tartom a kisebb veszélynek –, sokkal inkább arról van szó, hogy a túlzott politi-
kai korrektségre törekvés ne vezessen oda, hogy nem a valósággal, nem az igazi 
viszonyokkal és jellemzőkkel ismertetünk meg bárkit is. Azaz látni kell, mennyi-
re komoly dilemma sajnos ma még, hogy a hazánk előtt álló egyik legfontosabb 
kérdéskörben vajon szabad-e, lehet-e azért nem beszélni a valós állapotokról, 
mert azok súlyos megállapításokhoz is vezethetnek, 
vagy éppen olyan sötét jövőképet vázolnak elénk, 
amelyhez azonnali cselekvésre lenne szükség, sőt 
sokak felelősségét határozza meg azonnal.

Én magam hiszek az utóbbiban: kell beszélni, 
kell szólni, kell a megnyilatkozás. És ehhez min-
den lehetséges fórumon és formában megpróbálok 
egy keveset hozzátenni. Bízom benne, mindenki 
érzi azt ma Magyarországon, hogy a hazai cigány közösségek felzárkóztatása 
mindannyiunk közös felelőssége, és amit nem lehet elégszer kihangsúlyozni, 
kimondani: mindannyiunk érdeke. Cigányemberé, többségi társadalomé együt-
tesen. Máskülönben nem marad jövőkép az ország előtt.

…a hazai cigány közössé-

gek felzárkóztatása mind-

annyiunk közös felelőssége, 

és mindannyiunk érdeke. 

Máskülönben nem marad 

jövőkép az ország előtt.
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1. A cigányok általános törtélelmi

és társadalmi háttere

A legfontosabb kérdések: Kik a mai magyarországi cigányok? Cigány vagy 
roma? Milyen általános megállapításokra kellene jutni a közös gondolkodás 
során? (Mit jelentenek a demográfi ai aspektusok, mire utalhat a „nem létező 
cigányság” kifejezés, és miért fontos az elsősorban gazdasági kérdésként való 
megítélés szükségessége?) Honnan jönnek, hányan vannak, milyen csoportjaikat 
ismerjük, miként élnek, milyen a nyelvük, milyen az általános hozzáállás, milyen 
ismerhető számok jellemzik őket? Mi történt a cigányokkal a két világháború 
közötti időszakban, valamint a rendszerváltást megelőzően és azt követően?

Ha csak a köztudott tényeket ragadnánk ki, akkor mindenképpen le kellene 
írnunk, hogy ma Magyarországon a cigányok száma a legutóbbi hivatalos nép-
számlálási adatok alapján kb. 300 000 főre tehető, egészen pontosan 315 583 főről 
van szó.  Ugyanakkor a szakértők (még a visszafogottabb vélekedésekkel élők 
is) úgy gondolják, hogy a hazai cigányság valós száma közel 1 millió főre tehető. 

Bármelyiket fogadjuk is el olyan számnak, amelyet valósnak érzünk, gondo-
lunk vagy tartunk, mindenképpen a magyar társadalom legnagyobb lélekszámú 
és arányú etnikai kisebbségéről beszélünk. A kérdéskörrel lassan két évtizede 
foglalkozó szakértőként úgy vélem, a valós szám mindenképpen magasabb, mint 
a népszámlálás során megkapott adat, ugyanakkor túlzónak érzem azokat a 
kijelentéseket, amelyek szerint akár 1 millió főnél is sokkal nagyobb lenne ma 
Magyarországon a cigányok száma. Saját előadásaimon, az általam készített 
anyagokban 8-900 000 főről beszélek vagy írok minden alkalommal – ebben 
a tanulmányban is ehhez szeretnék majd folyton visszatérni, erre hivatkozni. 

Emellett meg kell jegyezni, hogy a hazai cigánysággal kapcsolatban nem is az 
abszolút számuk az igazán érdekes – mint láthatjuk, valós adatunk sincs ebben 
a pillanatban – sokkal inkább arról a dinamikáról kellene beszélni, amelynek 
kimondottan a magyar társadalom belső szerkezetében lesznek, illetve vannak 
már ma is hatásai. Korfát a cigányokkal kapcsolatosan nem szoktak széles körben 
készíteni a szakértők, leginkább azért nem, mert nem tudhatjuk valójában, hogy 
kik is a cigányok (ez úgynevezett szenzitív adat, amelyet még akkor is speciális 
eljárásokban kell kezelni, ha az adott személy ahhoz hozzájárult), így pedig a 
kutatások mintái sok esetben nem reprezentatívak. Mindemellett a másik ok 
a cigányokra vonatkozó korfák kevés számára az, hogy ezek csak pillanatfel-
vételt jelenítenek meg, és a szakértők nem tudnak, illetve nem mernek követ-
keztetéseket levonni belőlük. Ez azt jelenti, hogy egy adott etnikum esetében 
nehéz jó megállapításokat tenni azzal kapcsolatban, hogy nő-e vagy csökken 
a számuk, mennyit élnek, mennyien vannak adott korosztályokon belül – és 

 Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2011. évi népszámlálási adatok, 9. számú melléklet, Nemzeti-
ségi adatok, 58. o. (Web: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_09_2011.pdf.)
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ez bizonytalanná teszi a téma szakértőit is. Ezért a hazai cigány közösségek 
vonatkozásában olyan megállapításokat tenni, amelyek negatív folyamatokra 
utalnak, vagy nehézségeket jelenítenek meg, sokak szerint eleve nem lehetnek 
politikailag korrektek.

A korfa ugyanakkor azért lenne mégis érdekes, mert kiderülne belőle, hogy 
az átlagéletkoruk alacsonyabb, mint a többségi társadalom tagjai (általában 
8-10 évvel), és az általánosan kezelt 8-9%-os reprezentációjuk 50 év felett drá-
maian csökken a magyar társadalomban – 70 év felett egészen alacsony érték
rendelhető hozzájuk. Mindeközben viszont a fi atalabb korosztályokban egyre
egyértelműbb, hogy hogyan nő a számuk és az arányuk. Ha a fentiek alapján
a teljes magyar társadalomban 8-9 százalékára tesszük az arányukat, akkor
nyugodtan feltételezhetjük, hogy a 10 év alatti korosztályban ez ennek a duplája, 
az 5 év alattiak esetében pedig akár 23-25% sem feltétlenül túlzás. Ha nagyon
egyszerűen akarjuk megfogalmazni, akkor azt kellene mondanunk, hogy az
elmúlt 10-15 év egyik komoly jellemzője volt, hogy a cigányok több gyermeket
vállaltak átlagban családonként, mint a többségi társadalom tagjai, és ennek
eredménye az, hogy napjainkban az 5 év alatti korosztályban minden negye-
dik-ötödik kisgyermek cigány.

Ez önmagában nem szabad, hogy probléma legyen, ezt alá is kell húznom 
már a tanulmány elején. De maga a tény igenis kimondandó, hogy a fi atalok 
körében egyértelműen többen vannak ma a cigányok, mint 10-15 évvel ezelőtt 
ugyanezekben a korosztályokban. Ami egyben azt is jelenti, hogy a más kultú-
ra, a másság ténye, valamint sok esetben az eltérő szociokulturális környezet 
komoly kihívások elé állítja mind a cigány közösségeket, mind a velük élő 
többségi társadalmat. Az előszóban említett tabusított részterületek közül 
ez az egyik legnyilvánvalóbb, amelyben komoly változások történnek a hazai 
cigány közösségekben az elmúlt évtized során, de 
egyben az egyik legelutasítottabb terület is a szak-
értők részéről. Abban, hogy megmagyarázhatatlan 
idegenkedéssel reagálnak rá, nyilván szerepet ját-
szik az is, hogy kiemelten érzékeny kérdés a fogyó 
magyar társadalomban észrevenni azt, hogy egyre 
nő a cigányok száma. Ugyanakkor még attól, hogy a 
közbeszédet vagy közgondolkodást formálni képes 
szaktekintélyek nem akarják észrevenni, attól az 
még bizony igenis létezik. Egyes szakértőknek ettől függetlenül persze mindig 
van annyi bátorságuk, hogy az általuk mért adatokat nyilvánosságra hozzák, 
de ezek a kutatások, ezek a megállapítások sokszor nem jutnak el odáig, hogy 
érdemi vitákat generálhassanak. Sokszor kerül szóba (bár vannak, akik a tu-
dományos értékét nem látják), hogy a cigányügyhöz kapcsolódó valóság itt 
van a szemünk előtt, és ebből empirikus tapasztalás mentén is sok lényegi 
információ ismerhető meg. A legkézenfekvőbbnek mindig azt említem, hogy a 

…a más kultúra, a másság 

ténye, valamint sok esetben 

az eltérő szociokulturális 

környezet komoly kihívások 

elé állítja mind a cigány 

közösségeket, mind a velük 

élő többségi társadalmat.
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kórházak (főleg a vidéki kórházak) szülészeti osztálya mindig is egy tökéletes 
képet ad arról, hogy valóban van-e demográfi ai változás, vagy csak úgy tűnik, 
de egyáltalán nem jelentős és tudományosan nem is mérhető – nyilván ez a 
fajta módszertan mindig komoly viták tárgya lehet.

Fontos jellemző még a saját vélekedésem szerint, hogy érdemi hazai cigány-
ságról, egy nagy adott közösségről ma egyáltalán nem beszélhetünk. Helyette 
sokkal inkább arról kellene beszélni, hogy cigány közösségek számosan vannak 
ma Magyarországon, ezeket én szeretem minden esetben helyi szinteken és 

helyi közösségekként kezelni. Azaz, lehet körülbe-
lül 1500-1700 egyértelműen azonosítható, biztosan 
fellelhető cigány közösség ma hazánkban, de ezek 
számos dologban egyértelműen különbözhetnek 
egymástól. Egyrészt a még Indiából hozott örök-
ségének tulajdonítható kasztrendszer maradvá-
nyai alapján is különböznek (legalább három nagy 
csoportot mindenképpen meg kell különböztetni, 

amelyek az egymáshoz való viszonyukban is ragaszkodnak sok esetben a meg-
különböztethetőséghez), de különböznek sok esetben a vallásuk, gazdasági 
helyzetük vagy éppen az adott településen való fi zikai (földrajzi) elhelyezkedé-
sük kapcsán is. Ha csak a legfontosabb rendezőelvet vesszük, olyankor, amikor 
szóba kerül a cigány csoportok különbözősége, akkor a három nagy cigány 
csoportot kell tudni egyértelműen meghatározni.

Romungró cigányok vagy magyar cigányok

Több mint érdekes, amikor egy etnikumon belüli csoport saját önmeghatá-
rozására egy másik, de az adott etnikumhoz sorolt csoporttól kapja a nevét. 
A romungro kifejezés a lovári cigány nyelvben azt jelenti: ’magyar cigány’. A rom 
szó jelentése: cigányember (ember), az ungro pedig a magyarra utal, nyilván a né-
metből, olaszból, angolból a magyarokra használt kifejezések alapján. A romung-
ro cigányok jelentik a hazai cigányság legnagyobb részét, a becslések szerint 
kb. 70%-ban lehetnek jelen a magyarországi cigányok között. Első csoportjaik a 
klasszikus értelmezés szerint már a 14. század közepén a mai Magyarország terü-
letén lehettek. Jellemzően bárhol előfordulhatnak az országban, de legnagyobb 
számban észak-kelet Magyarországon (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben) találhatók meg. Saját belső 
kulturális cigány értékeik és szokásaik az idők során megváltoztak, többségében 
sajnos el is vesztek – ma már szinte egyáltalán nem beszélnek cigányul, szoká-
saik, folklórjuk elveszett. Az elmúlt évek szomorú jellemzője lett, hogy korábbi 
erős összetartozásuk, összefogásuk is eltűnt, egyre gyakrabban hallani azokat 
a híreket, amelyek az egyes cigány közösségek belső konfl iktusairól szólnak. 
Sajnálatos, hogy itt kell megemlíteni, de az uzsora, prostitúció és kábítószer 

…cigány közösségek szá-

mosan vannak ma Magyar-

országon, ezeket én szere-

tem minden esetben helyi 

szinteken és helyi közössé-

gekként kezelni. 
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számos alkalommal ezeket a közösségeket veszélyezteti a legjobban, sokszor 
sajnos akár a saját közösségük tagjai által is. Az ország észak-keleti megyéiben 
nagyon magas a vállalt gyermekszám a körükben, 6-8 gyermek egyáltalán nem 
számít ma már ritkaságnak. (Ez a tény ad magyará-
zatot arra is, miért olyan gyors a magyar társadalom 
belső szerkezetének etnikai alapú átalakulása a 10 
év alatti korosztályban.) 

A romungró közösségen belül mindezek mellett 
biztosan értelmezhető egy olyan réteg, amely a ze-
nének, a klasszikus magyar nóta/cigányzene örök-
ségnek köszönhetően egészen sikeresen illeszkedett be a többségi társadalomba, 
sőt érdemi polgárosodásnak is a részesei lehettek, elsősorban a fővárosban. 
Ugyanakkor az ő sikerük nemcsak hogy nem vonatkoztatható a teljes hazai 
cigányságra (értsd: a hazai cigány közösségek összességére), de még a romungró 
közösségen belül is csak egy egészen szűk résznek lett a jellemzője. Ezt azért 
fontos tisztázni, mert a muzsikus cigány kifejezés ugyan a romungró cigány 
közösségekre értendő, de annál sokkal nagyobb lélekszámú csoportot jelöl, 
minthogy abból tömegével jutna esély a zenének köszönhetően a felzárkózásra. 

A romungró cigányokkal kapcsolatos általános vélekedés az, hogy a klasz-
szikus, autentikus cigány hagyományok, cigány nyelv és egyéb jellemzők azért 
nem jellemzik őket már évszázadok óta, mert Mária Teréziának a cigányokkal 
kapcsolatban meghozott rendelkezései őket érték a leghátrányosabban (ez a ké-
sőbbiekben még részletesen bemutatásra kerül a tanulmányban). Az uralkodónő 
tiltotta a cigány nyelvet, valamint cigány gyermekek tízezrei kerültek a rendelke-
zései miatt nem cigány szülőkhöz, hogy maguk mögött hagyják egykori cigány 
szociokulturális közegüket. Az mindenképpen kimondható, hogy ez az elmélet 
valóban alá tudja támasztani, meg tudja válaszolni azt a kérdést, hogy a mai hazai 
cigányok 70%-a miért nem ismeri a saját nyelvét (miért nem tud cigányul), miért 
nem éli meg sok helyen semmilyen formában a cigány identitását, és miért nem 
találja meg saját helyi kulturális és etnikai önazonosságához szükséges értékeit.

Oláh cigány közösségek

Egyes kutatók szerint az oláh cigánynak mondott cigány közösségek a 18–19. 
századtól fogva érkeztek folyamatosan nagy számban a Kárpát-medencébe. 
A nyelvészek szerint akár már ezt megelőzően is itt lehettek kisebb számban, 
hiszen a tőlünk északra fekvő országokban is jelentős közösségeik voltak meg-
találhatók már korábban is – ezt támasztja alá az a tény, hogy a lengyel és a 
cseh cigány közösségek által beszélt cigány nyelv megegyezik a Magyarországon 
beszélttel, még ha dialektusokban érdemi különbség fel is fedezhető. Ugyanezt 
állítják a kultúrantropológusok is, akik felfedezték, hogy a hagyományok, belső 
folklór, kulturális jellemzők kapcsán is rengeteg az azonosság és a hasonlóság 

Saját belső kulturális cigány 

értékeik és szokásaik az 

idők során megváltoztak, 

többségében sajnos el is 

vesztek. 
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akár több száz vagy esetleg ezer kilométernyi távolságokban is. Az oláh cigány 
közösségek aránya ma Magyarországon a teljes cigányságon belül kb. 20-23 
százalékot jelent, bár pontos adatok erre vonatkozóan sincsenek. Az oláh cigány 
közösségek egy része ma egyfajta szigetszerű formában, sok esetben elsősorban 
a saját helyi vagy térségbeli érdekeit szem előtt tartva éli az életét, és nem kí-
ván az országos cigány közösség része lenni. Sokuk számára kiemelten fontos, 
hogy elsősorban helyben sikerüljön érvényesülni, és nem hisznek a cigányok 
általános szolidaritásában, egy nemzetként való összetartozásában. De megis-
métlem, ezt nem a másik két csoporttól való elkülönülés mondatja velük, sokkal 
inkább az arra való ráébredés, hogy helyi szinteken, egyes településeken (főleg 
közepes méretű városokban) eredményesebben tudtak a felzárkózás irányába 
lépni ily módon, mint korábban. Az oláh cigányokon belül számos kisebb belső 
csoportot ismerünk, amelyek egyfajta alkasztrendszert is megtestesítenek. Az 
egyes csoportok elnevezése máig az egykori ősök foglalkozására vonatkozott 
cigány nyelven – így különböztetünk meg máshárokat (halászok), lováriakat 
(lókereskedők), csurárokat (késekkel kereskedő köszörűsöket) vagy collárokat 
(kelmével, ruhaneművel kereskedő cigányok).

Az oláh cigány közösségek számára nagyon fontosak a kulturális hagyomá-
nyok, éppen ezért a közösségekben mindent elkövetnek a nyelv és a legfonto-
sabb szokások, hagyományok átörökítése érdekében. Ez utóbbiak közé tartozik 
számos szokás az élet nagy eseményeihez kötődően (lánykérés, keresztelő, 
halálesetet követő virrasztás stb.), valamint nagyon fontosak a gasztronómiai 
hagyományok, illetve a férfi ak és nők szerepének az éles elkülönítése. Fontos 
még itt megemlítenem, hogy az oláh cigány közösségekben sokan mindent 
elkövetnek a polgárosodás és a társadalmi felzárkózás érdekében önerőből is: 
immár a nők, asszonyok is szerezhetnek jogosítványt sok közösségben, egyes 
helyeken nem vállalnak háromnál több gyermeket, valamint mindent elkövet-
nek, hogy gazdasági és kulturális együttműködésre törekedhessenek a többségi 
társadalom helybeli képviselőivel, de leginkább azokkal, akik az erőforrások és 
a döntések felett rendelkeznek.

Beás cigányok

A beás cigányok kapcsán az egyik legbiztosabban kijelenthető tétel az, hogy 
a legkésőbb érkezett cigányokat jelenthetik Magyarországon – a történészek 
szerint valószínűleg a 19. század második felében, annak is az utolsó három-négy 
évtizedében jelenhettek meg a mai Magyarország területén, azon belül is első-
sorban a dél-dunántúli megyékben (Baranya, Somogy, Tolna megye, valamint 
Zala megye déli részei). 

Fontos és minden alkalommal kihangsúlyozom magam is, hogy önálló, saját 
cigány nyelvük van, amely viszont élesen elkülönül az oláh cigányok által beszélt 
és a világ legtöbb cigány közösségében megértett és használt lováritól, hiszen 
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a beás nyelv a román nyelv egyik archaikus változata. Vagyis aki beszél beás 
nyelven, az megérti a román nyelvet is. 

A beás közösség tagjai 7-8 százalékot tesznek ki a hazai cigányokon belül. 
Kultúrájukat meghatározza a fa, az erdő szeretete, becsülete, tisztelete, ugyan-
akkor egyes beás cigány közösségekben még ma is komoly babonák és tabuk 
vannak jelen, amelyek egyfajta ősi hagyományvilágot feltételeznek, illetve 
idéznek meg. Vannak beás cigány közösségek, ahol még megjelennek egyes, a 
szellemvilággal kapcsolatosan megélt felvetések, babonák az idősek körében, 
de ezek már nem feltétlenül kerülnek át a fi atalok kultúrájába. A fa megmunká-
lása kiemelt képesség és tulajdonság volt, a klasszikusan értelmezett fafaragói 
szakmát a beás cigányok kapcsán fűzik nagyon sokan a cigányokhoz. Egyes 
antropológusok szerint egészen eltérő fi zikai adottságokkal és jellemzőkkel is 
bírnak, mint a másik két csoport, de ezeknek a különbözőségeknek a felvetése 
is egy olyan témakör, amellyel nem hálás foglalkozni, hiszen a cigányok egy-
séges tömbként való kezelése sokak szerint elengedhetetlen az emancipáció 
elérése érdekében.

Egyéb cigány csoportok, közösségek

Magyarországon ma már szinte egyáltalán nem esik szó arról, hogy esetleg 
úgynevezett szinti/szintó cigányok is jelen vannak, akik a ’70-es, ’80-as évek-
ben a vidéki, elsősorban falusi, búcsújárói szórakoztatásnak voltak a fontos 
elemei: azaz mutatványosok, cirkuszosok vagy éppen vásári vidámparkosok 
voltak. Róluk nagyon kevés érdemi információ maradt fenn, a számukat talán 
csak néhány ezerre lehetne tenni, és folyamatosan csökken a számuk, illetve 
komoly asszimilációs kényszerrel kell szembenézniük, hiszen a saját kultúráju-
kat, identitásukat meghatározó vásározói megélhetés egyre kevésbé lehetséges.

Ugyanitt még szót ejtek azokról a határon túli, elsősorban Gábor cigányok-
ról, akik Romániából települtek át Magyarországra. Belső alkaszti elrendezés 
alapján ők is oláh cigányok, és sokuk esetében az első beszélt nyelvük a magyar 
és a cigány volt, azaz hiába születtek meg Romániában román állampolgárként, 
valójában magyarok és cigányok egyszerre. Ahogyan fogalmazni szoktam, ők 
olyan magyar ajkú cigányok, akik a lelkükben először is magyarok és cigányok 
elsősorban, és nehezen értelmezik, hogy egy másik nemzethez is tartozniuk 
kell a hivatalos papírjaik okán. Ezek a Gábor cigányok nem voltak jelen ko-
rábban nagy számban Magyarországon, de az elmúlt közel harminc évben 
megérkeztek, itt vannak, és velünk élnek. A nyelv, a hagyomány és a tradíciók 
nagyon fontosak a számukra: könnyen megkülönböztetők más cigányoktól 
az öltözködésük, a jellegzetes nagy fekete kalapjuk vagy a rakott szoknyák 
miatt, valamint sokszor a férfi ak jellegzetes bajuszáról és az asszonyok tipi-
kus hajviseletéről, kendőkről és a fi úgyerekek által akár már 8-10 éves kortól 
hordott szövetnadrágokról. 
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Cigány vagy roma? 

– egy felesleges dilemma

Sokak számára fontosnak tűnik az a 
kérdés, hogy hogyan is nevezzük a cigá-
nyokat, mennyivel udvariasabb a roma 
kifejezés, vagy mennyire bántó igazán a 
cigány megnevezés. Én a munkám során 
javarészt olyan emberekkel találkoztam, 
akiket sosem bántott meg, ha cigánynak 
nevezték őket. Ugyanakkor a fővárosi, el-
sősorban liberálisabb nem cigány értelmi-
ség ragaszkodik a roma szóhoz, kimondottan azért, mert véleményük szerint 
ez valódi méltóságot adhat a számukra. Furcsa történés, de valós, hogy ezért a 
meghatározásért sokkal többen és sokkal harcosabban küzdenek kívülről, mint 
magukból a cigány közösségekből. Azaz nem is feltétlenül a cigányok többsé-
gének kívánalma ez. Én ebben a tanulmányban a saját korábbi tapasztalataim 
és saját cigány identitásom alapján használom a cigányemberekre a cigány 
kifejezést – minden tisztelettel mindannyiuk felé.

Néhány fontos megállapítás

A fentiek alapján én magam számos fontos megállapítást meg szoktam tenni a 
nyilvános megszólalásaim során. Ezek közül már szóltam arról, hogy zajlik egy 
nagyon is számottevő, valóban fi gyelemre méltó demográfi ai növekedés, vala-
mint szóba került, hogy egységes hazai cigányság nem létezik. A harmadik fon-

tos megállapítás, ami része annak, ahogyan erről az 
egész kérdéskörről gondolkodom, az, hogy a hazai 
cigányság felzárkóztatása nem esélyegyenlőségi, 
nem jogegyenlőségi kérdés elsősorban, sokkal in-
kább egy gazdasági kihívás, amely az ország hosszú 
távú fenntarthatóságához kapcsolódik. Ugyanak-
kor az is igaz, hogy számos helyen a munkaerőpi-
acon a cigányemberek között bőven lehetnek saj-
nos még mindig azok, akik kimondottan a cigány 
származásuk miatt nem kapnak munkát, akár még 

abban az esetben is, ha teljesen megfelelnének rá, vagy a legjobb döntés lenne 
őket választani. Emellett mégis azt kell mondanom, hogy a hazai cigányok fel-
zárkóztatása számomra elsősorban gazdasági, másodsorban együttélés-kultúrát 
érintő, harmadsorban pedig esélyegyenlőségi kérdést jelent – s ezek sorrendisé-
gének fontos következményei lehetnek. Hogy még egyértelműbb legyen, ehhez 
a témakörhöz néhány nagyon világos tényt állapítok meg:

…a hazai cigányság felzár-

kóztatása nem esélyegyen-

lőségi, nem jogegyenlőségi 

kérdés elsősorban, sokkal 

inkább egy gazdasági 

kihívás, amely az ország 

hosszú távú fenntarthatósá-

gához kapcsolódik.
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– A hazai cigány közösségek tagjai sajnos súlyos mértékben aluliskolá-
zottak. Számok itt sincsenek, de miközben minden évben nő azoknak
a száma, akik eljutnak egyetemre is a körükből, sajnos nő azoknak a
száma is, akik csak az általános iskolát tudják befejezni, szakmát már
nem tanulnak (saját vagy külső tényezők miatt).

– Az aluliskolázott cigányok nem jutnak munkához, ezért is magas kö-
rükben a munkanélküliség. Megoszlanak a szakértői vélemények, de
60-70%-os értéket sokan tartanak reálisnak velük kapcsolatban, azaz
ennyien vannak körükben azok, akiknek a megélhetése most leginkább 
azon múlik, hogy kapnak-e a közfoglalkoztatásban feladatokat, vagy
találnak-e idénymunkát, esetleg be nem jelentett, úgynevezett fekete
foglalkoztatásban való részvételi lehetőséget.

– Az aluliskolázott és nem dolgozó cigányemberek nem tudnak érdem-
ben kereső tevékenységet folytatni, adót fi zetni, saját egészségügyi és
nyugdíjellátásukhoz forrásokat előteremteni.

– Eközben szembesülnek előítéletekkel, diszkriminációval és hátrányos
megkülönböztetéssel, ami még inkább megnehezíti, hogy előbbre jus-
sanak.

– Nő az elcigányosodó iskolák száma, ami ugyan meglehetősen pejoratí-
van hangzik, de valós folyamat, és azzal jár, hogy ezekben az iskolákban 
romlik az oktatás színvonala, romlanak az oktatási feltételek (pl. infra-
struktúra), és egyfajta passzív vagy természetes szegregációs folyamat
eredményeként rohamosan nő azoknak az iskoláknak a száma, ahol
többségben vagy szinte teljes mértékig csak cigánygyermekek tanulnak.

Mindezeket a megállapításokat, ha összegezzük, akkor mindenki számá-
ra egyértelműen ki kell hogy rajzolódjon, miért is elsősorban egy gazdasági 
jellegű kérdésről beszélünk, és hogy ha sikerülne 
megállítani, majd ellentétes irányba fordítani eze-
ket a folyamatokat, akkor annak a teljes gazdaságra 
vonatkozóan lenne hatása. Tehát a cigánykérdés-
nek egy gazdasági keretrendszerben kellene előbbre 
mennie, amelyben az esélyegyenlőségi szempontok 
is fontosak. Az ország hasznát szolgálná, ha a cigá-
nyok a gazdaság részei lehetnének, és ehhez kell az 
oktatásban való eredményesebb jelenlétük, ugyanakkor azt elő kell mozdítani, 
hogy azok, akik már most részei lehetnének a munkaerőpiacnak, azokat a 
diszkrimináció, a hátrányos megkülönböztetés ne sújthassa. 

A cigányok általában véve jó fogyasztók a piac részére, mert bár sok pénzügyi 
erőforrás felett nem rendelkeznek, a meglévő kevés pénzüket szinte azonnal 
visszaöntik a gazdaságba – félretenni, megtakarítani szinte csak elenyészően 
kevesen képesek, azaz minden hozzájuk jutó forrás vissza is áramlik a külön-
böző gazdasági ágazatokba. A gond az, hogy a piac még nem igazán érzi át, 

Az ország hasznát szolgál-

ná, ha a cigányok a gazda-

ság részei lehetnének, és 

ehhez kell az oktatásban 

való eredményesebb jelen-

létük.
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milyen felelőssége van abban, hogy milyen termékeket kínál, akár célzottan is 
a számukra, illetve a hátrányos helyzetűek részére. Ha mindemellett eljutnánk 
oda, hogy a mainál jóval nagyobb számban adófi zetők is lehessenek, akkor az-
zal ők már az államháztartás rendszerébe is képesek lennének visszaadni, oda 
megtermelni javakat, ahonnan eddig csak elvenni voltak képesek.

Mindemellett azt is érzik, látják már egyes szakemberek (köztük én is), hogy 
a hazai cigány közösségek rövidesen a piac számára érdemben meglátható sze-
replők lesznek, akik végre bankszámlát nyitnak, biztosítást kötnek, vagy éppen 
diákhitelt vesznek fel, ha eljutnak a felsőoktatásba, esetleg elmennek nyaralni 
– vagy csak megunták, hogy mindaz kevés, amit eddig kerestek. Úgy vélem, ma 
már nagyon sokan képesek lennének megérteni azt Magyarországon is, még ha 
kiállni emellett nem is nagyon akarnak, hogy a hazai cigányok felzárkóztatása
elsősorban gazdasági, másodsorban együttélés-kulturális, harmadsorban pedig 
esélyegyenlőségi kérdést jelent. Korábban ez a sorrend vagy egyáltalán ezeknek 
az elemeknek az egymás mellé állítása szinte elképzelhetetlen volt, de ma már
rengeteget változott a világ.

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ ÉRDÉSEK

– Miről lehet felismerni a cigányokat a hétköznapokon? Hol, hogyan,

milyen formában találkozik velük bárki?

– Van-e önnek cigány ismerőse, barátja, akivel érdemi kapcsolata van?

– Van-e olyan ismert cigányember, akit kimondottan kedvel, vagy akinek 

a munkája elismerésre méltó ön szerint?

2. A mai cigányság legnagyobb küzdelmei,

a cigány közösségek előtt álló legnagyobb

kihívások, illetve az etika és a morál kérdésének

közösségen belüli felvetése

Milyen összefüggésben áll egymással, és hogyan hatnak egymásra a munkaerőpi-
acról való kiszorulás, a lakhatás, az egészségügy és az oktatás a kérdései? Mit jelent 
az, hogy újra kell teremteni a cigány közösségeket? Mért fontos, hogy a tudatosság 
jelen van vagy éppen hiányzik egy cigány közösség esetében? Miért lenne fontos, 
hogy legyenek valódi helyi vezetők, normaadók, tanítók, helyi példaképek?

A hazai cigányközösségekkel kapcsolatban ma már általánosan ismert tény 
akár a tizenévesek körében is, hogy a leszakadásuk okán az életkörülményeik 
milyen mértékben maradnak el sok esetben a többségi társadalomnak akár 
még csak az átlagától is, és hogy ez milyen mértékben szövi át, határozza 
meg gyakorlatilag a teljes életüket és a jövőjüket. A cigányok többsége egészen 
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a ’80-as évek végéig dolgozhatott – bár 
az is fontos és megemlítendő tény, hogy 
javarészt segédmunkásként, betanított 
munkásként és szakmunkásként – de a 
piacgazdaság megjelenése azt is magával 
hozta, hogy ők vesztették el leghamarabb 
a munkájukat, és kerültek az utcára a nagy 
állami vállalatok privatizációját, valamint 
a termelőszövetkezetek felszámolását, 
esetleg eladását követően. Vagyis a hazai 
cigány közösségek tagjai több évtizeden 
keresztül úgy voltak részei nagy számban 

a munkaerőpiacnak, hogy előre tudni lehetett, hogy ha véget ér a tervgazda-
ság, és valós piaci alapokon nyugvó gazdasági folyamatok zajlanak majd az 
országban, onnantól fogva rájuk már nem lesz szükség. Ez azzal járt, hogy több 
százezer cigányember került az utcára a ’90-es évek elején, akiknek a többsége 
már soha nem került vissza a munkával rendelkezők közé. Ugyanakkor a meg-
született gyermekeik számára sem kínálhatott innentől fogva valódi jövőké-
pet az az állapot, amelyben elsősorban az állami támogatások és szubvenciók 
rendszere adott minimális megélhetést ezeknek a családoknak. Családi pótlék 
és munkanélküli segély nem pótolhatta az egykori biztos fi zetést, ezzel pedig 
a gyermekek számára is nagyon nehézzé vált, hogy más utat választhassanak, 
mint ami a szüleiknek jutott, többségük tehát ugyanúgy kevés osztályú iskolai 
végzettséget szerzett, sőt sokan már szakmát sem sajátítottak el, és a szüleikhez 
hasonlóan ők is beálltak azok közé, akinek csak a segély jut.

Időközben viszont a szegénység és a nyomor megváltoztatta rengeteg cigány 
közösségben a belső értékeket, a többségi társadalom, valamint az államhatalom 
felé megfogalmazott és felvállalt magatartást, sok esetben elfordulva azoktól 
vagy éppen szembefordulva velük. Ez kiélezte, egyértelművé, nyilvánvalóvá 
tette az etnikai és szociokulturális különbözőségből 
eredő másságot, egyben eljutott ez a folyamat oda 
is, hogy a többségi társadalom által meghatározott, 
klasszikusnak tekinthető sztenderdek, normák nem 
feltétlenül jelentek meg ugyanúgy a cigány közös-
ségek soraiban, mint ahogyan a többség megélte 
azokat. Szép lassan megváltozott az iskolához, tanu-
láshoz való viszonyulás, és egyre több közösségben 
merült fel, hogy vajon az iskola valóban a felemelke-
dés záloga-e? Megjelent a vélt és valós rasszizmus, a 
szándékolt és a passzív szegregáció, miközben az államhatalom egyes egységei 
sem voltak képesek megfelelően reagálni az új történésekre. Mindezek oka a 
hazai alsó középosztály átalakulása, a határokon belüli migráció, valamint 
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az, hogy a cigányok felemelkedését egyre több olyan civil szervezet tűzte a 
zászlajára, amelyek számára ez elsősorban ideológiai jellegű kérdést jelentett. 
De közben megromlott számos térségben a helyi cigányok és az állam vagy a 
cigányok és a helyi hatóságok viszonya, sok esetben teljes mértékig eltűnt a 

humánus megközelítés, ami sokszor tehetetlen és 
szenvedélyes ellenállást generált például egy kila-
koltatás során, vagy nyíltan cigányellenes reakció-
kat indukált. Szerencsére ez utóbbiakból nem volt 
nagyon sok, de akár egy ilyen eset is elég az említett 
zsigeri ellenállás megjelenéséhez, mely amúgy meg-
oldható, elkerülhető lett volna, ha helyben sikerül 
az ott élőknek megérteniük egymást.

Ez utóbbi gondolat egy nagyon fontos megálla-
pítás: a ’90-es évek végére a cigányok és a többségi 

társadalom elkezdte nem érteni egymást, és ennek oka az volt, hogy elhalkult, 
majd megszűnt a párbeszéd a felek között. 

A munkahelyek elvesztése, és a részben önmaguk által is generált elkülönülés 
folyamata számos területen hatott egészen drámaian a cigány közösségekre, 
melyeket alább felsorolok, néhány egyszerű, de tényszerű megállapítással.

Lakhatás

Ebben a kérdésben várható az egyik legkomolyabb nehézség az elkövetkezendő 
években: gyakorlatilag egyszerre lesz több tízezer ember hajléktalan. A dolog 
hátterében az áll, hogy a cigány közösségek többségében olyanok a lakhatási 
körülmények, hogy azokon sürgősen változtatni kellene. Putrik, sárral, földdel, 
deszkákkal megépített kalyibák ugyanúgy jellemzők ma még, mint barlanglaká-
sok (pl. a Heves megyei Szomolyán), valamint egyre romló állapotú önkormány-
zati bérlakások (Miskolc – számozott utcák). Mindemellett nagyon sokan élnek 
még mindig az egykori, úgynevezett cs-lakásokban (csökkentett komfortfokozatú 
lakásokat épített a Kádár-rendszer elsősorban a cigányoknak a ’60-as, ’70-es 
években). Ugyanakkor ezeknek az ingatlanoknak az állagmegóvására sem pénz, 
sem akarat nincsen, rohamosan romlik az amúgy sem sokra hivatott állapotuk, 
miközben pedig a demográfi ai változások miatt egyre többen kénytelenek ezek-
ben élni, ami szintén csak azt vetíti előre, hogy ezeknek az ingatlanoknak egy 
jelentős része lakhatásra rövid időn belül teljesen alkalmatlan lesz.

A lakhatás témaköréhez tartozó további komoly nehézség, hogy a cigányok 
többsége egyes településeken fi zikailag is elkülönülten él, távol a település központ-
jától vagy akár olyan tanyaközpontokban, amelyekből már elköltöztek, kihaltak a 
többségiek. Ez a folyamat az ország jól meghatározható részeiben ma már sajnos 
nemcsak a tanyákat jellemzi, falvakban, községekben ugyanúgy megfi gyelhető.
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Egészségügy

A nem megfelelő lakókörülmények eredménye az lesz, hogy az azok között élők 
egészségi állapota nem lesz megfelelő, ez pedig nagyon sok minden másra is 
kihat majd a későbbiekben. Tényként kezelhető, hogy a cigányok ma Magyar-
országon legalább 10-12 évvel rövidebb ideig élnek, mint a többségi társadalom 
tagjai. Ez az adat egyértelműen oda vezethető vissza, hogy rosszabb lakhatási 
körülményeik mellett közülük ma még csak nagyon kevesek élnek egészségtuda-
tos módon. Ez pedig nemcsak arra vonatkozik, hogy keveset vagy rossz minőségű 
(koleszterinben gazdag) ételeket esznek, nem étkeznek kellően változatosan, 
hanem keveset sportolnak, és ritkábban járnak szűrővizsgálatokra. Ugyanígy 
általános jellemző, hogy a dohányzás is komoly veszélyfaktor, elsősorban az 
ország észak-keleti részén. Sok esetben sajnos akár a várandós kismamáknál 
is előfordul, ami pedig a koraszülések számát növeli.

Az egészségügyhöz kapcsolódó további nagyon fontos megjegyzés, hogy a 
vélt vagy valós megkülönböztetésről az egészségügyi ellátásban folyamatosan 
számolnak be cigányemberek, de ezekről kevés szó esik a hétköznapokban. 
Ugyanakkor azt is látni kell, mennyire nehéz sok esetben az egészségügyben 
dolgozóknak eredményesen végezniük a munkájukat, ha egyes falvakban elő-
fordulnak olyan, sajnos egyre kevésbé extrém esetek, amelyek során kirabol-
ják a mentőautót, vagy erőszakkal fenyegetik az eljáró mentőápolót a helyi 
cigányközösség tagjai. Ezek a folyamatok oda vezetnek, hogy az egészségügyi 
közfeladat-ellátás nehezebben lesz biztosítható vagy elérhető. 

Oktatás

Nem lehet elmenni a mellett a kérdésfeltevés mellett, hogy a kevés jövedelemmel 
rendelkező, rossz lakhatási körülmények között élő családok gyermekei vajon 
mennyire lehetnek sikeresek az iskolában? Nyilván sokkal rosszabb esélyeik 
vannak, mint a nem cigány iskolatársaiknak, ugyanakkor nem szabad ezt a té-
makört ezzel az egyszerűnek és racionálisnak tűnő 
megközelítéssel megválaszolni. Ugyanis azt is meg 
kell említeni, hogy az eleve meglévő komoly ne-
hézségek mellett vajon maguk a cigány közösségek 
mit tehetnek azért, hogy valami változás bekövet-
kezzen, vagy hogy hívhatjuk-e önsorsrontásnak, ha 
ezek a közösségek maguk is aktívan részesei a saját 
esélyeik gyengítésének?

Nagyon fontos kérdéshez érkeztünk. Ez is egy olyan kérdés, amelynek a 
megtárgyalása kizárólag akkor lehetséges, ha minden megszólaló hajlandó 
meglátni, felfogni, megérteni, hogy mi és hogyan változott meg, akár csak 
az elmúlt években is a hazai cigány közösségekben. Ugyanis addig, amíg 
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valaki tényként kezeli, más pedig elutasítja azt a kijelentést, hogy nőtt az 
iskolai erőszak (gyermek és gyermek, gyermek és pedagógus, valamint szülő 
és pedagógus között) azokban az iskolákban, amelyekben megnőtt a cigány 
tanulók száma, addig nem lehet erről a kérdésről értelmes, előrevivő diskur-
zust folytatni. Én magam úgy vélekedem, hogy sajnálatos módon tényleg nő 
azoknak az eseteknek a száma, amelyek egyértelműen egy cigány közösség 
valamely tagja és az iskola közötti konfl iktusnak a részét képezik, és nem 
feltétlenül azért, mert a tanár magatartása lett volna cigányellenes. Nagyon 
fontos itt megemlíteni az etika, valamint a morál és a közerkölcs kérdését. 
Ha egy országban általánosan vélekedhet úgy a társadalom, hogy az iskola 
és a tanítás szükséges ahhoz, hogy valaki hasznos tagjává válhasson a tár-
sadalmunknak, akkor hogyan fordulhat elő az, hogy helyi szinteken bárki is 
kétségbe vonja az iskola fontosságát, hasznosságát, szükségességét? Hogyan 
juthatunk el oda, hogy valaki az iskola intézményében az elnyomó, többségi 
hatalmat akarja meglátni megtestesülni, amellyel szemben egyfajta ellenállás 
is megengedett saját belső normák alapján?

Tehát akkor, amikor egy tanárverés során sajnálatos módon egy cigány család 
valamely tagja az elkövető, akkor az nemcsak a pedagógussal szembeni nem-
tetszés kifejeződése, hanem előfordulhat, hogy részben a rendszer, az állam-
hatalommal való szembefordulás megjelenése. Ha elszigetelt esetekről lenne 
szó, talán nem kellene vele foglalkozni. De amikor tömegével történnek meg 
ilyen esetek, akkor biztos, hogy komolyan kell venni és foglalkozni kell vele. 

Ez pedig oda vezet, hogy az amúgy is súlyos pedagógushiány azokban a tér-
ségekben lesz a legégetőbb probléma, ahol pedig nagyon nagy szükség lenne 
megfelelő, jól felkészült, motivált tanárokra, pedagógusokra – bölcsődétől az 
érettségit adó oktatási intézmények mindegyikében.

A három fenti, nagy kérdéskör sajnos keretbe foglalja, hogy miért annyira 
nehéz a hazai cigány közösségekben az előbbre jutás. Röviden összefoglalva:

– Rossz lakhatási körülmények közé születnek a gyerekek.
– Nincs elegendő jövedelem a lakhatási körülmények javítására.
– Nincs elegendő jövedelem a megfelelő megélhetésre és fejlődésre.
– Ilyen körülmények között nehéz megfelelni az iskolai elvárásoknak.
– A rossz iskolai teljesítmény nem engedi a valós iskolázottság megszerzését.
– Aluliskolázott emberként nem kapnak munkát a felnőtt cigány fi atalok.
– Kibővül a család, szűkül a lakótér, tovább romlik az ingatlan állaga.
– Mindezek nagyobb eséllyel hozzák elő a családon belüli konfl iktusokat,

nehézségeket.
– A családon belüli konfl iktusok, nehézségek mentén megjelennek a

szenvedélybetegségek és a családon belüli erőszak, valamint a depri-
váció és a bezárkózás.

A fentiekből való kitörés azért nagyon nehéz, mert egyszerre több feltételnek 
kellene teljesülnie, illetve tudni kell azt is, hogy számos helyen a cigányokat 
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körülvevő környezetből hiányoznak azok a standardok, amelyek a főváros vagy 
egy nagyváros esetében szinte automatikusnak tűnnek. Példaként a jut eszembe, 
hogy ha elfogy a mosószer vagy az öblítő, akkor Budapesten könnyű leugrani 
a sarki boltba venni újat belőle – 20.00 óráig nyitva 
van. Egy borsodi kisfaluban vannak napok, ame-
lyeken a helyi bolt nem is nyit ki, ha mégis, akkor 
délután korán bezár, arról nem is beszélve, hogy a 
mosószer sok esetben megfi zethetetlenül drága. 
Ami sokunknak egyszerű és könnyen megoldható 
dolog lenne Budapesten, az komoly stressz és nehézség egy borsodi faluban. 
A későbbiekben szólok még arról az öt tényezőről, ami ahhoz szükséges, hogy 
valaki kitörhessen ebből, ugyanakkor előre jelzem, a szükséges öt feltétel csak 
ritkán jelenik meg együttesen.

A tudatosság kérdése

Ezek a megállapítások pontosan azt foglalják keretbe, hogy mivel kell gyakorla-
tilag a mindennapokban szembenézniük a hazai cigányok többségének – illetve 
gyakorlatilag a térség más országaiban élő cigányoknak, hiszen ezek a dolgok 
egyszerre jelentkeznek a környező országok társadalmaiban is. Mindezek a 
nehézségek pedig sajnos komoly hatással vannak a mentálhigiénés állapotok-
ra is, ma már komoly lelki sérülések is jelen vannak, illetve sok helyen szinte 
reménytelen, hogy ki lehessen mozdítani a cigányokat abból az apátiából, ami 
most körülveszi őket. Ez azt jelenti, hogy egyfajta kiégés és motivációvesztés 
jellemzi őket, és az önmagukba fordulás sok esetben azt is eredményezi, hogy 
bár előfordulhat, hogy akadna munkalehetőség, de egész egyszerűen lélekben 
nem képesek megerősödni annyira, hogy elmenjenek a saját dolgaik, a saját 
teendőik után.

Ez az állapot ugyanakkor nemcsak egy adott helyzetet jelent, hanem egy-
fajta folyamatot is, amelyből az emberi lét, illetve az emberek együttéléséhez 
szükséges legfontosabb elem vész ki, ez pedig a tudatosság. Ahol a körülmények 
sokkal rosszabbak, ott nyilván nehezebb a tudatosságot megőrizni az emberek 
számára, ugyanakkor borzasztóan nagy szükség lenne rá. Tudatosságra lenne 
szükség abban, hogy mire való az iskola, hány gyermeket és mikor vállaljon 
egy pár, miként lehetne a meglévő nagyon kevés erőforrást is hasznosabban 
felhasználni, hogy legalább a minimális esély megmaradjon ahhoz, hogy ha 
van lehetőség előrelépni, akkor azzal az eséllyel az egyén, a család vagy maga 
a közösség is élni tudjon.

Ennél a pontnál kell megemlítenem, hogy mennyire fontos lenne, hogy va-
lamilyen kívülről érkező, majd belső erőforrássá átalakuló hatás segítsen a 
cigányembereknek újfent valódi közösségeket teremteniük – ehhez viszont 
olyan helyi vezetőkre lenne szükség, akik értik a fentiekben vázoltakat, és 
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hajlandók akár a helyi közösséggel szembefordulva is tenni azért, hogy a ko-
hézió ezek között az emberek között ne az államhatalommal való szembefor-
dulás gondolata révén eredjen. Ilyen emberek lehettek egykoron a vajdák, és 

ma is hasonló közösségfejlesztőkre lenne szükség. 
De a helyi közösségekben nagyon nehéz bárkit is 
találni vagy kijelölni erre a feladatra, hiszen ma 
már annyira szétziláltak ezek a közösségek, hogy 
csak nagyon rátermett vagy sokat tanult emberek 
lehetnek erre alkalmasak. Ez nyilván nem csak a 
cigány közösségek többségére jellemző, de itt külö-
nösen is érezhetők az ebből eredő negatív hatások. 
Ugyanitt jelenik meg a vallás kérdése is: a hitélet, 
a spiritualitás segíthet-e ugyanilyen hatásfokkal 
összekovácsolni az embereket? A válasz egyértelmű 
igen, a tanulmány későbbi szakaszaiban erre még 

ki fogok térni – mindenesetre megnyugtató, hogy igenis van arra mód, hogy a 
vallás révén visszacsempésszük a tudatosságot, a tenni akarást, az áldozatvál-
lalást, és ami a legfontosabb, a változni és változtatni akarás igényét.

Etikát, morált, erkölcsi megkülönböztethetőséget megítélésem szerint a szo-
cializáció során mindenki képes látni, megérteni és magára is vonatkoztatni, 
ugyanakkor ez a folyamat akkor zajlik eredményesen és hatékonyan, ha abban 
más emberek, javarészt a közvetlen környezetünk vagy sokak által ismert hiteles 
emberek (példaképek, ikonok) adnak útmutatást.

Tanítók, példaképek – mindazok, akiket követni 

szeretne a közösség

A fentiek már egészen egyértelműen vezettek végig minket azon, hogy min és 
hogyan kellett a cigány közösségek többségének keresztülmennie az elmúlt 
évtizedek során. Ugyanakkor ez a nehéz időszak a fi atal generációk számára 
sokszor a morál tekintetében tévképzeteket és tévhiteket kínált a cigány kö-
zösségeken belül, amelyek ugyan ma már toposzszerű kijelentések, de sajnos 
valós a létezésük, még ha sokak szerint nem is lenne szabad foglalkozni velük. 
Ezek a megállapítások, téves képzetek az alábbiak: 

– a börtön szükséges rossz, sőt akár érdem is lehet;
– ha a segély és a családi pótlék összege közel áll a munkabér összegéhez, 

akkor kényelmesebb otthon maradni;
– a prostitúció valós pénzkereseti lehetőség;
– a rendőr, a szociális munkás, a tanár, a polgármester egyfajta „ellenség”, 

a minimális tiszteletet sem kell megadni feléjük;
– a kamatos ember (az uzsorás) nem feltétlenül rossz ember, sőt sokszor

csakis ő hajlandó segíteni;

Ez az állapot ugyanakkor 

nemcsak egy adott helyze-

tet jelent, hanem egyfajta 

folyamatot is, amelyből 

az emberi lét, illetve az 

emberek együttéléséhez 

szükséges legfontosabb 

elem vész ki, ez pedig a 

tudatosság. 
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– az idős nem cigányokat nem kell tisztelni, sőt könnyű prédának is
számíthatnak sok esetben;

– a legtöbb nehézségről az „urak” tehetnek – azok, akiknek a kezében
döntés, esetleg pénz és felelősség van.

Racionálisan gondolkodva mindenki elismeri, hogy ezeknek a gondolatok-
nak még csak meg sem szabadna jelenniük a leszakadt társadalmi csoportok 
körében, rögzülésük pedig komoly, már-már visszafordíthatatlan következ-
ményekkel járna. És itt fel kell tenni a kérdést: vannak ilyen gondolatok a 
cigány közösségek egyikében-másikában, vagy 
túlzás minden ezzel kapcsolatos felvetés? Nos, én 
úgy vélem (és erre utaltam a tanulmány elején is), 
hogy a tudomány nehezen kezd bármit az olyan, 
hirtelen megjelenő folyamatokkal vagy azonnali 
változásokkal, amelyek nem illenek bele a klasz-
szikus doktrínákba – ez pedig azt is jelenti, hogy 
sokan a tudomány régi képviselői közül ezeket nem 
is akarják meglátni, megérteni, elfogadni. Holott a 
fenti gondolatok – bármennyire is inkorrektek politikailag – sajnos nem egy 
roma közösségben megtalálhatók ma már, és akadnak olyan helyek is, ahonnan 
józan ésszel, jó szóval talán már esélytelen, hogy valaha is kisöpörjük őket.

Akkor mégis mit lehetne tenni? Furcsán hangozhat, de afrikai, ázsiai módra 
olyan tanítókra lenne szükség ezekben a közösségekben, akik azonnali hatást 
kiváltva képesek lennének elbizonytalanítani a helybelieket – elsősorban a 
tizenéveseket – s megmutatni, hogy van másfajta normarendszer is, mint amit 
most maguk körül látnak, és mérlegre állítható-e a kettő egymással szemben. 
Nyilván karizmatikus vezetőkre és jó tanítókra van szükség, azaz olyan, úgyne-
vezett közösségi misszionáriusokra, akik megjelenítik azokat az alternatívákat, 
amelyek felkínálhatók a mostani állapotokkal szemben. Ilyen emberek sajnos a 
mai Magyarországon nincsenek sokan, arról nem is beszélve, hogy egy adott ci-
gány közösség számára a származás kérdése kiemelten fontos, cigányembereket 
tehát még nehezebb megtalálni ezekre a feladatokra. Komoly felelősséggel jár, 
ha valaki elvállalja, hogy egy adott közösségnek a meglévő, sokszor betokoso-
dott állapotok közepette valami újat, valami mást, és ami még nagyon fontos: 
valami nagyon racionálisat tud megmutatni. Ez még jobban szűkíti azok kö-
rét, akik képesek lehetnek elvállalni egy ilyen feladatot, és miközben komoly, 
össztársadalmi érdek lenne, hogy eredményesek, sikeresek legyenek, sokszor 
intenzív feszültségeket kell megélniük, és a saját cigány csoportjuk, közösségük 
tagjaival kerülnek konfl iktusba. 

Mindezek alapján az ilyen feladatokra véleményem szerint a legalkalma-
sabbak azok lehetnek, akik ösztönösen képesek ilyen közegben jól teljesíteni, 
vagy valamilyen vallás, saját belső hit és a valláshoz kapcsolódó mindennemű 
erőforrás segíti őket. Saját tapasztalatom, hogy azokon a településeken, ahol 

…igenis van arra mód, 

hogy a vallás révén visz-

szacsempésszük a tudatos-

ságot, a tenni akarást, az 

áldozatvállalást, és ami a 

legfontosabb, a változni és 

változtatni akarás igényét.
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megjelent a cigányok tanítója, példaképe, szellemi, vallási vezetője, ott rövid 
időn belül megjelentek azok az eredmények, amelyekre a korábbiakban hiába 
vártak éveken keresztül. Ez leginkább a protestáns kisegyházaknak volt köszön-

hető, amelyek ezekben a tömegekben potenciális 
új híveket láttak, és tettek is azért, hogy magukhoz 
közel húzzák ezeket az embereket. Nem tisztem 
megítélni, hogy melyik protestáns kisegyház mit 
és hogyan kínál a híveinek, de ha az állam nem 
volt képes megtartani a normákat és a klasszikusan 
értelmezett standardokat ezekben a közösségek-
ben, de egy adott kisegyház viszont igen, akkor az 

mindenképpen fontos és szükséges dolog, amely egyfajta utolsó megoldásként 
felkínálja az esélyt arra, hogy maradjon jövőképük az itt élő embereknek, el-
sősorban vallási, hitéleti keretek közé ágyazódva.

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Csak a cigány fiatalok számára veszélyes az, ha elvész a tudatosság, 

vagy ez a mai fiatalok egésze számára jelent komoly gondot?

– Milyen klasszikus vallási üzenetek lennének érdemesek arra, hogy se-

gíthessék a társadalmi felzárkózást?

3. A cigányság felzárkózásának fontossága 

a többségi társadalom szemszögéből

Mennyire egyértelmű és érthető a többségi társadalom zártsága a cigányokkal 
szemben? Milyen eredők vezetnek oda, hogy a megoldás valójában mégis a 
többségi társadalom érdekét jelentse vagy szolgálja elsősorban? Mit jelent az 5 
komponens elmélet? Mit jelent az elveszett lottószelvény elve?

A gazdasági szempontok egyre nyilvánvalóbb érvényesülési szempontjainak 
kell vezetnie a jövőben a mindenkori kormányokat, amikor a cigányügyhöz 
stratégiát rendelnek. Nem kizárólagosan, de nagyon egyértelműen. Fontos, 
hogy megértsük, ebben a témakörben az ország hosszú távú fenntarthatósá-
gának a kérdése is ott van, miközben foglalkozni kell az etnikai konfl iktusok 
megjelenésének és kiéleződésének esélyével és veszélyével. 

Nem vitatható el, hogy a mai magyar többségi társadalom nem kedveli a hazai 
cigányokat. Fél tőlük, bizalmatlan velük szemben, és ha választhatna, akkor a 
mindennapokban sem kerülne szívesen interakcióba velük. Ugyanígy alá kell 
húzni, hogy a többségi társadalom nemcsak hogy nem kedveli a cigányokat, de 
számos formában meg is fogalmazza azt a véleményét, hogy az ő számára a hazai 
cigányok felzárkózásának folyamatára nem szívesen ad pénzt, sőt úgy véli, ez 

…karizmatikus vezetőkre és 

jó tanítókra van szükség, 

akik megjelenítik azokat 

az alternatívákat, amelyek 

felkínálhatók a mostani 

állapotokkal szemben.
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egy olyan témakör, amivel ő nem akar foglalkozni, illetve ami eleve reményte-
len. Ugyanakkor pedig valójában a fentiekben már említett gazdaságpolitikai 
megközelítés, valamint az ország hosszú távú fenntarthatóságának a kérdésében 
a demográfi ai jellemzők összegzése igenis szükséges. Az alábbi következtetést 
sokaknak ki kellene mondaniuk végre:

A hazai, növekvő számú cigányság (ebben az eset-
ben mint etnikai tömb) adófi zetővé tétele komoly 
segítség lenne a magyar államháztartás számára, 
ugyanakkor ma még csak azok a hatások láthatók, 
hogy növelni kell a nyugdíjkorhatárt, mert egyre ke-
vesebb befi zető kénytelen eltartani egyre több adót 
és járulékot nem fi zető embert (akik nem kizárólag cigányok), ami pedig hosszú 
távon biztosan nem fenntartható. Mindez azt is jelenti, hogy ki kell mondanunk: 
ha bárki (többségi és cigányember együttesen) szeretne még nyugdíjat vagy 
működő közfeladat-ellátást ebben az országban, akkor ahhoz arra van szükség, 
hogy a hazai cigány közösségek tagjai eljussanak oda, hogy önálló felelős dön-
tések meghozatalára legyenek képesek, valamint arra, hogy legalább részben 
maguk is gondoskodhassanak önmagukról, ne csak másokra legyenek szorulva. 
De ehhez számos dolog egyszerre történő teljesülése szükséges, és ez nagyban 
meghatározza, milyen eséllyel is várható vagy remélhető mindez.

Az alábbiakban következzen egy rövid idézet a Pestisracok.hu oldalon 2016. 
augusztus 8-án megjelent Nem marad jövőnk, ha a liberális hiszti miatt nem 
állunk bele a cigányügybe című interjúból segít ezt megértetni egyértelműen: 
„A többségi társadalommal is meg kell értetni, mi és miért történik. Eddig csak 
kommunikációról beszéltem, ami alig kerül pénzbe. Aztán kőbe kell vésni azt 
az öt komponenst, amelynek együttesen kell fennállnia ahhoz, hogy a cigány-
ságot most sújtó nehézségek és folyamatok lassuljanak vagy megálljanak végre, 
és talán egyszer vissza is lehessen azokat fordítani.

Az öt komponens pedig a következő. Ahhoz, hogy a most 12 éves Balogh Juliból 
hídépítő mérnök legyen, kell, hogy saját maga akarjon előrébb jutni. A második 

elem az, hogy nagyon kell, hogy a szülei, 
családi, közösségi közege ne fogja vissza, 
azaz ne kelljen férjhez mennie, gyereket 
szülnie, ne kelljen megfelelnie a tradíci-
óknak, ha ő ezt nem akarja. Harmadik 
elemként nagyon kell, hogy a helyi vezetés, 
azaz a polgármester, az iskolaigazgató, a 
helyi hivatalos szervek támogató attitűd-
del lépjenek fel. Negyedikként kell, hogy a 
helyi többségi társadalom segítse ebben a 
dologban, támogassa Balogh Julit és a csa-
ládját, ne legyen előítéletes, diszkriminatív, 

A hazai, növekvő számú 

cigányság adófizetővé té-

tele komoly segítség lenne 

a magyar államháztartás 

számára. 
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kirekesztő. Az ötödik dolog pedig, hogy a kormány ne vegye el a buszjáratot, a 
közmunkát, segítse, hogy maradjon háziorvos, védőnő, azaz a kormány ne szűkítse 
azt a közeget, ami Balogh Julit körülveszi. Ha ebből az ötből bármelyik kiesik, 
Juliból soha nem lesz hídépítő mérnök, pedig több ezer Juli rohangál most ott kint, 
időközben talán már babásan, közmunkásan, hét osztályt elvégezve. Az tisztán 
látszik, hogy az öt komponensből kettő-három egyértelműen a cigányság, azon 
belül is a család vagy a helyi cigány közösség felelőssége.”

Az említett öt komponens sajnos csak nagyon kevés helyen jelenik meg 
egyszerre, és félmegoldásokkal még nem lehet igazán előbbre jutni. Az a nagy 
kérdés és egyben a legfontosabb feladat is, hogy az öt komponenshez egyértel-
műen hozzárendelhetők személyek, intézmények, felelősök. Arra kell rájönni, 
hogyan lehet mindannyiukat felsorakoztatni azért a célért, hogy helyi szinten 
valamilyen eredményre esély nyíljon.

Hajlamos az ember arra, hogy esélytelennek, reménytelennek lássa a hely-
zetet, és úgy vélje, hogy a cigányügy valójában nem megoldható. Az ország 
egészét tekintve sokszor magam is ezt érzem, és egyre kevésbé látom azt, hogy 
megoldható a feladat. Ugyanakkor hiszek abban, hogy helyi szinteken el lehet 
érni eredményeket, sőt ma már vannak olyan települések is, amelyekben egy 
megfelelő helyi vezető, egy pap, egy lelkipásztor, egy roma vállalkozó vagy 
akár egy helyi roma pedagógus vagy helyi tisztviselő révén sikerült megoldani 
a saját cigány közösségük problémáját. Ezek a közösségek ma még nincsenek 
sokan, alig néhány tucatnyit tudok említeni, ami elenyésző ahhoz képest, hogy 
mennyi helyen lenne szükség a változásra. És ilyenkor sokan és sokszor felteszik 
azt a kérdést: van értelme a küszködésnek, meg lehet még menteni a jövőjét 

a hazai cigányságnak (megint etnikai tömbként 
tekintek rájuk) és velük közösen az ország egé-
szének? Nehéz kérdés, és ilyenkor szoktam azzal 
a példával élni, amelyben valaki ugyan eltalálja 
a szükséges számokat a lottóhúzáson, de a szel-
vényt véletlenül kidobja, és így elméletileg elesik 
a mesés nyereménytől. A szelvényt elvitték a város 

szeméttelepére, ahol elméletben megtalálható, de vajon nekiáll-e a keresésnek 
a gazdája? Vajon hogyan látjuk, van esély arra, hogy megtalálja? Valamennyi 
esély nyilván biztosan van. De a gyakorlat mégis mit mondat velünk: meglesz 
a szelvény, vagy sem? A realitás azt mondatja ki velünk, hogy soha nem fog 
előkerülni. Ugyanakkor mégis, ha mi lennénk az adott személy helyében, akár 
mi magunk is nekiállnánk a keresésnek? A többségünk azt válaszolja, hogy 
igen. Az elveszett lottószelvény elve úgy vonatkoztatható a magyar cigány 
közösségek felzárkózási próbálkozásaira, hogy ebben is azt érezzük sokan, 
hogy valójában nem lesz eredménye, de mégis megyünk és csináljuk, mert nem 
tehetjük meg, hogy nem foglalkozunk vele, illetve hogy nem próbálkozunk, 
ameddig csak lehetséges.

…nem tehetjük meg, hogy 

nem foglalkozunk vele, 

illetve hogy nem próbálko-

zunk, ameddig csak lehet-

séges.
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TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Tudunk-e találni másik példát arra, amikor valami egészen reményte-

lennek látszik, mégis érdemes vagy szükséges nekikezdeni megoldani?

– Mivel lehetne alátámasztani, hogyan kellene amellett érvelni, hogy a

hazai cigányok felzárkózása kiemelten fontos kérdés?

– Milyen lenne Magyarország 2030-ban, ha nem történik érdemi változás 

(javulás) a hazai cigányok helyzetében?

4. Cigányok és a vallás általános kapcsolata –

történelmi visszatekintés

Milyen vallási háttérrel érkeztek vagy érkezhettek a cigányok? Miként hatott 
rájuk a reformáció, majd a jezsuita előretörés? Mikortól beszélhetünk érdemben 
a cigányok és a magyarországi egyházak kapcsolatáról? Egyáltalán tudható-e 
az, hogy a cigányok történelmi visszatekintése során mi az egyházak szerepe, 
mennyire volt fontos a vallás?

A kérdés azért nagyon nehéz, mert ezzel a témával még annyit sem nagyon 
tudtak foglalkozni a szakértők a cigányokra vonatkozólag, mint más kérdéskö-
rökkel. Egy korábbi felvetésem (elméletem) szerint a cigányok valójában csak 
az elmúlt évszázadokban jelentettek államalkotó tényezőt, és nem feltétlenül 
igaz, hogy sokszázezres számban valóban itt lettek volna tömegekben akár már 
a 14. századtól is. Ez azért nagyon fontos kérdés, mert lehet következtetni belőle 
arra is, hogy a cigányok milyen közegben és hogyan bukkantak fel Magyaror-
szágon. Ugyanakkor ugyanúgy, ahogyan az egyes magyar eredetmondákat, 
eredetteóriákat is számos alkalommal alapozzák egészen meghökkentőnek tűnő 
állításokra. Előfordul, hogy a hazai, illetve a Kárpát-medencei cigányok kapcsán 
is születnek olyan kijelentések, amelyeket értetlenkedés és szkeptikus reakciók 
kísérnek. Ilyen az a gondolat, amely szerint a cigányok már a honfoglaló magya-
rokkal együttesen is megérkezhettek a Kárpát-medencébe, és vannak olyanok 
is, akik szerint még az Árpád-házi uralkodók idején érkezhettek az első cigány 
közösségek. Én magam ebben nem tudok és nem is szeretnék állást foglalni, 
maradjunk annyiban, hogy a legtöbben úgy vélik, azzal értenek egyet, hogy talán 
a 14. században jelenhettek meg a cigányok először a Kárpát-medencében, és 
ennek bizonyságául egy olyan menlevelet idéznek, amely szerint Luxemburgi 
Zsigmond szabad vonulást engedélyezett egy cigány csoport számára. Vannak, 
akik meg vannak győződve arról, hogy a menlevél hamis volt, mások szerint 
pedig elképzelhető, hogy nem is egy létezett belőle – nyilván ennek bizonyítása 
vagy hiteles kétségbe vonása ma már szinte lehetetlen.

Mindenképpen érdemes elfogadnunk egyfajta kiindulópontként azt, hogy 
a cigányok talán már valóban itt lehettek a 14–15. század környékén a Kár-
pát-medencében. Hogy a török által meghódított területeken az életük hogyan 
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és miként alakult, arról olyan nagy mennyiségű irodalom nem található, hogy 
biztosan felvázolható legyen egy korrajz, de az első jelentősebb és kiemelten 
fontos stációt a hazai társadalmi helyzetük alakulásában a Mária Terézia által 
hozott intézkedések jelentették. Nehéz megítélni, hogy mennyire voltak ezek a 
rendeletek kegyetlenek, és hogy kínálták-e a modernizációnak és integrációnak 
akár csak az esélyét is, de az biztosan tudható, hogy megszülettek, és nagyban 
meghatározták annak a kornak a cigány közösségeit, illetve a sorsuk alakulását.

A Regulati Cigarorum még latin formájában is utal arra, hogy milyen céllal 
született meg. Egy 1761 novemberében kelt rendelkezése mindenekelőtt a ci-
gányok elnevezését kívánta meghatározni, azt írta elő, hogy ne cigányoknak 
nevezzék őket, hanem újmagyaroknak vagy újparasztoknak. Néhány évvel ké-
sőbb, 1767-ben megtiltja az egymás közötti házasodást, kéri, hogy rendszeresen 
írják össze őket, illetve rendelkezik a döghúsevés betiltásáról. Megint néhány 
évvel később, 1773-ben születnek meg azok a rendelkezések, amelyek egyfajta 
indirekt polgárosodás esélyét kínálnák a gyerekek számára: nem engedték szü-
leiknél felnőni őket, illetve tiltva lett a vándorlás, lótartás a számukra. A Mária 
Teréziát kövező II. József rendelkezései alapján a cigány nyelv használata szintén 
tiltólistára került – sokan ide vezetik vissza azt, hogy az úgynevezett kárpáti 
cigány nyelv szinte teljesen kihalt, és hogy a legnagyobb számban élő romungró/
magyar cigány közösségekben ma már sehol sem beszélnek cigányul.

Nehéz megítélni, hogy Mária Terézia és II. József mennyire tartották fon-
tosnak, hogy a cigány közösségek valóban megtalálják a helyüket az akkori 
magyar (osztrák–magyar) államban, de az biztos, hogy jelentős hatást gyako-
roltak az akkori cigány közösségekre, ezt senki sem vitatja. Nem tudjuk, hogy 
mi lett volna, ha ezek a rendelkezések nem születnek meg, mint ahogyan az 
is csak hipotézis lenne, ha bármit feltételeznék arról az állapotról, amelyben a 
bekövetkezettnél is eredményesebb, hatásosabb lett volna az elrendelt szigorú 
intézkedések megvalósítása.

Azt a kérdést viszont mindenképpen fel kell vetni: vajon tett-e bármit az 
akkori hatalom azért, hogy a cigányok és a vallás (keresztény vallás) kapcsola-

tát erősíteni tudja? Ha sok cigányember élt volna 
már ezekben az időkben is a Kárpát-medencében, 
akkor annak valahol a vallástörténeti visszaemlé-
kezésekben, feljegyzésekben is nyoma kellett volna 
maradnia. De ahogyan a cigányok láthatatlanok 
az irodalom és a művészet számára (mint téma) 
egészen a 18. századig, úgy a vallás sem igazán vesz 

róluk tudomást. Ez pedig komoly kérdés, hiszen ez alapján is könnyebb lenne 
állást foglalni, vajon hol és mennyien voltak a cigányok a Kárpát-medencében, 
illetve mi jellemezte őket a saját kultúrájuk, hitéletük kapcsán?

Nagyon izgalmas felvetés egyrészt az is, hogy a 150 éves török uralom során 
miért is nem iszlamizálódott az ország, illetve, hogy maguk a cigányok, ame-
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lyeknek csoportjai biztosan érkeztek a török seregekkel is, miért nem vált egyér-
telműen muszlimmá annak idején? Ha a történelmi Magyarországot vesszük 
alapul, akkor az biztosan tudható, hogy a Balkán északi és középső részein a 
cigányok egyértelműen muszlimokká váltak, ugyanúgy, ahogyan az őket körül-
vevő többségiek is, elsősorban a mai Bosznia, Koszovó és Macedónia területén. 
Feltételezhetjük, hogy a török hadakkal észak felé mozgó cigányok egy része a 
mai Magyarországra került, nagyobb részük viszont vagy a visszaszorulás idején, 
vagy időközben találta meg saját életterét valamelyik balkáni államban, jelentős 
részük fel is véve a muszlim vallást, vagy már eleve muszlimként érkezett és 
telepedett le később.

Én magam azt a következtetést vonom le, hogy a 15–17. század közötti időszak-
ban nem voltak nagy számban cigány tömegek a mai Magyarország területén, 
akik itt voltak, azok a 14. században érkezettek leszármazottjai lehettek vagy 
a török hódítással érkeztek a 16. században. Ugyanakkor a 19. századra a Kár-
pát-medencében érezhető volt már, hogy a török uralom alól lassan felszabaduló 
Balkán-félszigetről újabb és újabb népek, csoportok indulhatnak el észak felé, 
még ha ezt nem is lehet klasszikus népvándorlásnak tekinteni.

Az, hogy a 19. század elején mennyi lehetett a mai értelemben vett Ma-
gyarországon a cigányok száma, még csak hozzávetőleg sem becsülhető meg. 
Úgy vélem, százezer alatti számról lehet szó, és bár az államigazgatás és az 
azzal járó adminisztráció lassan azért kiépült, a cigányok visszatérhettek (leg-
alábbis egy csoportjuk biztosan) a vándorló életmódhoz, illetve feltétezhetjük, 
hogy időközben jelentek meg újra olyan cigány csoportok, amelyek számára a 
vándorló életmód volt a természetes. A reformkor és a romantika művészete 
egyértelműen meglátja a cigányokat, akik a lassú nemzetépítés folyamatában 
fontos szereplőknek látszódhatnak (mai szemmel nézve biztosan!), még ha a 
politika nem is nagyon látja még meg őket, és nem is tud velük mit kezdeni. 
Természetesen a legtöbb nemzetépítő gondolat pontosan el tudja helyezni a 
reformkor romantikájában és magyaros nemzetépítésében a zenélő, muzsikáló, 
tűz mellett sátrat felverő, lovakkal foglalkozó, Damjanichnak verbunkost kíná-
ló, Arannyal a kocsmában sírva vigadó, illetve Nagyida várát védő vagy majd 
később Gárdonyinál is pozitív tulajdonságokkal megjelenő cigányokat. Elvitatni 
nem szabad ezeknek az ábrázolásoknak a fontosságát és az arra való utalást, 
hogy a cigányok immár történelmi, társadalmi szerepvállalása is tetten érhető. 
De ettől függetlenül biztosan nehéz bármilyen megállapítást tenni arra, hogy 
mennyien, honnan, mikor, hogyan kerültek a mai Magyarország területére a 
15 és a 19. század közötti időszakban.

Ugyanakkor a 19. század második felében komoly jelentősége lehetett annak, 
hogy a mai, illetve korabeli Románia területének egy részén (kevéssel Románia 
megszületése előtt) eltörlik a rabszolgaságot (1855 decemberében Moldvában, 
majd 1856 februárjában a Havasalföldön), amely nehéz sorsnak sokak szerint 
elsősorban a cigányok voltak az elszenvedői.
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Ez a tény eleve felveti annak a lehetőségét, hogy a cigányok elhagyják a fent 
nevezett területeket, és elinduljanak északnyugat irányába, ami az én megítélé-
sem szerint azt hozta magával, hogy a cigányok immár egészen nagy számban 
is megjelennek a mai Magyarország területén. Akkorra már nálunk sincse-

nek jobbágyok, a Bach-rendszer megszilárdítja a 
közigazgatást (pontosabban az adminisztrációt), 
fejleszti a közoktatást, rendet és rendszert teremt, 
illetve olyan gazdasági fejlődéshez kínál kereteket, 
amelyek a klasszikus dualizmusban egyre javuló 
életminőséget és fejlődést, valódi polgárosodást 
kínálnak. Az én feltételezésem szerint ide érkeznek 
meg nagy számban az autentikus cigányok, akik az 
időközben Magyarországon már letelepedett, illet-
ve még elszórtan vándorló cigányokkal kiegészítve 
már komoly számban képviseltetik magukat. Fon-
tos kérdés lenne, hogy tudjuk, mennyien is lehettek 
ekkoriban a cigányok, hiszen ez meghatározza majd 

azt is, hogy a 20. századba megérkezve mennyien és milyen közegben és főleg 
hogyan is élik meg Magyarországon a cigányságukat. 

Az alábbiakban néhány számot szeretnék idézni Váradi János A cigányság és 
az 1851-es népszámlálás címmel 2010-ben megjelent cikkéből.

„Az 1851-es népszámlálás eredményeit Fényes Elek Az ausztriai birodalom 
statisztikája és földrajzi leírása (Pest, 1857) című könyvében ismertette. Ezek 
szerint a cigányok száma Erdélyben 60 000, Magyarországon 21 000, a Szerb 
Vajdaságban 12 000 volt. Ugyanakkor Schwicker Die Zigeuner in Ungarn ind 
Siebenbürgen (Wien-Teschen, 1883) című munkájában az olvasható, hogy az 1851-
es népszámlálás szerint Magyarországon 30 304, Erdélyben 52 265 cigány élt.

A fentebb felsorolt adatokhoz képest eltérő tényekkel szolgálnak az A Ma-
gyar korona országában az 1891. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei 
(Budapest, 1893) című munka I. kötetében olvasható számadatok. Eszerint 
Magyarországon 18 864, Horvát-Szlavonországban 11 440, Erdélyben 52 665, 
így a teljes Magyar birodalom területén 82 969 cigány származású egyén élt.

Még nagyobb eltérés fedezhető fel Dányi Dezső Az 1850 és 1857. évi népszám-
lálás című könyvében, amelyben a cigányok számát Magyarországon 47 609 
főben, a Szerb Vajdaságban 12 121 főben, Erdélyben 78 906 főben állapította meg. 
Az eredeti népszámlálási közlésnek megfelelően Erdélyben 78 885 cigány élt, s 
ezt az adatot támasztja alá Hunfalvy Pál Magyarország etnographiája (Budapest, 
1876.) című munkája, amely szerint 1850-ben 78 902 cigányt regisztráltak ezen 
a területen.

De a két népszámlálást illetően találunk még eltérő számadatokat. Hermann 
Antal etnológus szerint 1850-ben 140 ezer, míg 1857-ban 143 ezer volt a ci-
gányság lélekszáma, és ehhez közelít egy Dávid Zoltán által közölt 1851-es 
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számadat is, amely 138 636 főben jelölte meg a cigányok számát. A legkevesebb 
cigány lélekszámot Kovács Alajos állapította meg, aki A Magyarország ismer-
tetése – nemzetiségi viszonyaink alakulása az utolsó két században (Budapest, 
1920) című munkájában mindösszesen 66 971 főre hivatkozott. Mészáros Ár-
pád tanulmányában is eltérő adattal szembesülünk: szerinte Magyarországon 
1851-ben 83 000 cigány élt. Továbbá statisztikai hibaként említhető meg az a 
tény is, hogy a nemzetiségeket csak a honos lakosság körében vizsgálták, sőt 
a tanulók nemzetiségi hovatartozását mellőzték, bár ez a mutató a cigányság 
körében elenyésző volt.

Bár az 1851.évi népszámlálás láthatóan megosztotta a szakembereket, mégis 
ez volt az első olyan felmérés, amelyik közvetlenül kérdezett rá a nemzetiségre, 
és nem az anyanyelvet vette kiindulópontnak.”

A fentiek alapján azt lehet mondani, hogy a 19. század második felében töb-
ben is 100-150 ezer körülire teszik a cigányok lélekszámát, de ez sok esetben 
a történelminek tekinthető Magyarországra vonatkozik, illetve feltételezhető, 
hogy esetleg nem kerültek regisztrálásra a vándorlók közül számosan.

Fel kell tenni a kérdést, vajon mennyire illettek bele ezek a cigányok a Mo-
narchia társadalmába? Fontos kérdés az is, hogy a három, önmagában is komoly 
különbségekkel élő cigány csoport (romungrók/
magyar cigányok, oláh cigányok és beás cigányok) 
hogyan próbálták megtalálni a helyüket, és milyen 
alapokra próbáltak meg építkezni a saját befoga-
dásuk, integrációjuk érdekében? Szinte senki nem 
beszél róla, de fontos kérdés lenne, hogy körüljár-
juk, ők maguk vajon mennyire tartották magukat 
cigánynak (ennek a külső társadalom látta őket biz-
tosan), és mennyire szerették volna saját romungró, oláh vagy beás identitásu-
kat megélni? Ezekre a kérdésekre csak teóriákat állíthatunk fel válaszokként, 
hiszen érdemi kultúrantropológiai kutatás abban a korban nem zajlott velük 
kapcsolatban, főleg nem mind a három csoportra külön kitérve. 

Azt tudjuk, hogy a 20. század elején már vannak beilleszkedett, a polgári 
városokban élő cigány kereskedők, kézművesek, mesteremberek, nagy számban 
zenészek. De számosan vannak még azok, akik vándorolnak vagy éppen erdők-
ben élnek – teljes mértékben egyfajta másik térben, másik társadalomban, sok 
esetben még saját szokásokkal, sőt saját szokásjoggal, saját belső szabályokkal. 
A 20. század első évtizedei olyan változásokat hoznak a magyar társadalom 
számára, amelyek megnyitják újból az önálló nemzetté válás lehetőségét, de a 
cigányok jelentős része fájó módon kimarad ebből. És hogy miért? Azért, mert 
megítélésem szerint nem részei a lassan összekapaszkodó, bár roppant vegyes 
felmenőkből összeálló, de magát mégiscsak magyarként meghatározó társada-
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lomnak. A félreértések elkerülése végett le kell írni: nem kollektíven nem részei 
annak, de gyakorlatilag kimondható, hogy nem részei annak igazán. De miért 
is lennének? Legtöbbjüknek a nagyszülei, dédszülei még a trianoni határokon 
túl születtek és éltek, talán magyarul sem beszéltek soha. Ezrek élnek még az 
erdőkben vagy vándorszekereken, sokaknak külön cigányigazolványaik voltak, 
amelyekben szemük, hajuk színe mellett ott szerepelt a megjegyzés: cigány.

Feltételezhetjük, hogy kevés a vegyesházasság, sok helyen csak a település 
szélén tudnak sátrat, kunyhót verni maguknak. Megint ki kell mondanom, 
hogy nem vallom azt, hogy ne lettek volna olyan cigányok is sokan, akik meg-
találták a helyüket akár már ekkor a helyi társadalmakban is. Azonban egész 
egyszerűen hiányzik az az idő, aminek el kellett volna telnie ahhoz, hogy érdemi 
részei legyenek akár csak egy helyi közösségnek is. Így pedig a nemzetalkotó 
tulajdonság elméletben biztosan létezik, de a gyakorlat nem mindig igazolta 
vissza, hogy részei annak a közegnek, amely körülvette őket. 

Közben fel kell tennünk a kérdést: vajon a cigányok mennyit éltek meg a 
Trianon tragédiája által a határon belül maradt magyarság kohéziójának meg-
erősödéséből? Mennyire táplálta, erősítette ez az ő saját magyar nemzethez 

tartozásuk tudatát? Valószínűleg nem igazán. De a 
félelmek bennük is megjelenhettek (és a csendőrök 
láttán nyilván meg is jelentek), ugyanúgy, ahogyan 
más kisebbségekben is, ami szintén nem segítette 
azt, hogy a cigány öntudat és a magyar társadalom-
hoz való kapcsolódás, majd tartozás általánosan 
megjelenhessen. Sőt ez az a kor, ahol aztán tényleg 

nem beszélhetünk cigányságról. Nincsenek önszerveződések, nincsenek általá-
nosan megélhető közösségi élmények – helyette csakis a helyi cigány közösségek 
„túlélése”, megtartása, illetve a többségiekkel való viszonyban zajló útkeresés 
a legfontosabb jellemző nagyon sok helyen ekkoriban. Ugyanakkor fontos fel-
vetés, hogy már az I. világháborúban is ott voltak a cigányok. Ha bárki megnéz 
most egy I. világháborús emlékművet, azokon gyakran szerepelnek az ismert 
elesett honvéd katonák nevei. Kevés jobb bizonyosság van az akkori magyar 
társadalom vegyességére, mint az ott szereplő vezetéknevek végigbogarászása. 
Az egyértelműnek tekinthető magyar nevek mellett zsidó, sváb, délszláv és 
cigány vezetéknevek is találhatók szinte minden egyes emlékoszlopon. 

Mindez a hosszas felvezetés azért volt fontos, hogy mindezek alapján felté-
telezhessük a következőket:

1. A hazai cigányok nagyobb számban csak a 19. század második felében 
jelennek meg Magyarországon.

2. A hazai cigányok számára kiemelten fontos a Monarchia időszaka, a
dualizmus, valamint a két világháború közötti szakasz, amikor is ne-
hezen ugyan, de megpróbálják megtalálni a helyüket a társadalomban 
– még ha a gazdasági folyamatokban ez csak nehezen is sikerül.
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3. A hazai cigányok és a vallás kérdésében a 19. század klasszikusnak 
tekinthető keresztény háttere és erősödése (erős, összetartó, identitást 
találó gyülekezetek, infrastruktúra-fejlesztés, a klerikális képzés fej-
lődése) biztosan egy olyan közeg, amelyre a beilleszkedés felé vezető 
úton sokuknak szüksége lehetett.

4. A vidéki Magyarország a 20. század első évtizedeiben nagyon erős 
hitélettel vészelte át a nehéz évtizedeket, és ezekben már ott lehettek 
a cigányok is – túlnyomórészt a római katolikus közösségekben a 
Dunántúlon, Szabolcsban, Békésben.

Ezeken a területeken ekkor lesz egyértelmű az úgynevezett Mária-kultusz, 
amely nemcsak a hazai, de a határon túli cigány közösségekben is nagyon 
meghatározóvá válik, sőt egészen a földrajzi értelemben távolinak tekinthető 
Székelyföldön is szinte ugyanolyan formában jelenik meg az ottani magyar ajkú 
cigány közösségekben, mint a határokon belül.

Ami mindenképpen komoly kutatások témája kell hogy legyen még a jövőben:
1. Miért nem lettek muszlimok a török hadakkal Magyarországra érkezett 

cigányok?
2. Miért és hogyan tudott néhány évtized alatt érdemi hatást elérni a 

római katolikus vallás a cigányok körében – annak tükrében, hogy 
sokuk csak a 19. század második felében érkezett, javarészt olyan 
területekről, amelyeken a pravoszláv és a muszlim vallási jellemzők 
voltak leginkább megélhetők?

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Milyennek tűnik mai hétköznapokon a cigányok és a vallás kapcsolata, 

látunk-e ebből bármit is?

5. Cigányok és a vallás általános kapcsolata 

– a jelenkor jellemzői

Nehéz megítélni, hogy mit nevezünk jelenkornak. Az biztosan kijelenthető, hogy 
miközben a városba kényszerített cigányok szerves részei lettek az iparosításnak 
a II. világháborút követően – és ezzel egy teljesen újszerű életstílust is el kellett 
sajátítaniuk –, addig a vidéken maradt cigány közösségek szinte semmiben 
sem különböztek azoktól a többségiektől, akik velük együtt éltek, csak éppen 
harminc-ötven évvel korábban. Ez azt jelenti, hogy a cigányság jelentős része 
vidéken – miközben nagyfokú modernizáció jellemezte az országot – szinte pon-
tosan úgy élt, mint a ’20-as, ’30-as évek vidéki parasztsága. Ez megmutatkozott 
számos dologban, de a vallás tekintetében egyértelmű volt, hogy a szocializmus 
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ebben a témakörben nem tudja megtörni őket. Azaz a keresztelés, a húsvét, a 
karácsony megélése továbbra is kiemelten fontos volt, mint ahogyan az engesz-
telő misék kérése is. A Mária-kultusz a nyolcvanas évekre is megmaradt, sőt a 

búcsújárás – azon belül is a csatkai és a máriapócsi 
cigánybúcsún való részvétel – kiemelten fontos lett, 
mert ezen alkalmakkor volt lehetőség találkozni 
távoli rokonokkal.

Viszont itt, a működő szocializmus idején már 
megjelenik a vallás és a hit közötti különbség egyér-
telmű különbözősége. A cigányok jelentős része 

ugyan katolikusnak vallja magát, de a templomi szertartásokon, istentisztele-
teken már nem jelenik meg. Ennek oka számos lehet, nyilván az egyház sem 
volt még a nyolcvanas években felkészülve arra, hogy hogyan viszonyuljon a 
cigányokhoz, illetve a rendszerváltás utáni időszakban sok esetben olyannyira 
magukra maradtak a cigány közösségek hívő tagjai, hogy a templomi közösség-
nek már nem akartak a részesei lenni, de a hitük, a saját magukban megélhető 
istenkép továbbra is kiemelten fontos volt számukra. Egyfajta furcsa, a számukra 
kényelmes megközelítéssel az alábbi megállapításokra jutottak el:

1. A tízparancsolat szent, de annak megtartása a mindennapokban szinte
lehetetlen.

2. Bűnbocsánatot az Istentől magától és közvetlenül kell kérni, ahhoz
nincs szükség minden esetben a templomra és a papra/tiszteletesre.

3. Isten mindent megbocsát, Isten ismeri valójában az ember szívét, ott
kell megfelelni Isten elvárásainak.

4. A gyermek egyházi keresztelése fontos, de legalább ennyire fontos a
keresztelő mint közösségi, társadalmi esemény, amely megélhető a
közösségben.

5. Halottat pappal illik temettetni, ehhez még a fi atalok is ragaszkodnak 
a vidéki közösségek többségében.

6. Papi hivatást kevesen vállalnak a cigány közösségek tagjai közül –
papnak állni meglehetősen idegen a számukra.

Nagyon furcsa, hogy hogyan mentette át az Istennel való kapcsolatát a 
hazai cigányság (megint egy nagy etnikai tömbként tekintve rájuk) a rend-
szerváltás utáni időkre, és őrizte meg saját közvetlen kapcsolatát az Istennel, 
miközben gyakorló templomba járó nem lett belőle. Érdekes az is, hogy a 
lányok és a fi úk elkülönülése ebben a témakörben is mennyire meghatározó: 
a lányok sokkal gyakrabban jutnak el a bérmálkozásig, mint a fi úk. Azt is ki 
kell hangsúlyozni, hogy ezek a megállapítások is olyanok, mint a cigányügy-
ben számos más dolog: egyes cigány közösségekre nagyon is egyértelműek, 
más közösségekben kevésbé. Az oláh cigány közösségek egyöntetűen, de a 
romungró és beás közösségek többsége is elsősorban keresztény alapokon 
nyugvó közösségeknek tekinthető.

A cigányok jelentős része 

ugyan katolikusnak vallja 

magát, de a templomi szer-

tartásokon, istentisztelete-

ken már nem jelenik meg.
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Ebben a fejezetben kell szólnom arról is, hogy a 2000-es évektől a remény-
vesztett cigány közösségek között számos protestáns kisegyház találta meg az 
útját, és kínált a számukra széles körben segítséget. A legjelentősebbek között 
kell említeni a Hit Gyülekezetét, a Magyar Pünkösdi Egyházat, a Magyarországi 
Baptista Egyházat, de számos kisebb is jelen van, sőt – bár egyházi tevékeny-
ségükben még nem kiemelt célcsoport a számukra – már több mint 3000 gyer-
mek tanul olyan iskolákban, amelyeket a Magyar Iszlám Közösség működtet, 
javarészt Borsod-Abaúj Zemplén megyében.

Ezek a kisegyházak elsőként adományozó, karitatív tevékenységek révén 
jelentek meg a cigány közösségekben, aztán szép lassan megtalálták azokat a 
fontos helyi szereplőket, akik a közösséget el tudták mozdítani abba az irányba, 
hogy a vallási alkalmak is érdekeljék őket. Néhány év alatt szinte minden kisebb 
egyháznak meglettek a maga cigány lelkészei, cigány pásztorai, akik innentől 
fogva már nemcsak a helyi istentiszteleteket voltak képesek celebrálni, de más 
településeken is megjelentek, és végeztek hittérítői feladatokat.

Ezzel párhuzamosan a történelmi egyházak mintha kissé elfeledkeztek volna 
a cigányokról, érdemi feladatokat nem igazán vállaltak. Ez utóbbiban jelentett 
komoly változást az, hogy 2011-től a keresztény történelmi egyházak szakkol-
légiumi hálózatot hozhattak létre, majd azon keresztül segíthették a tehet-
séggondozást, ez nyilván megint közelebb vitte őket egy kissé a helyi cigány 
közösségekhez, de a kisegyházakhoz képest továbbra is nehézkesek, lassúak a 
cigányokkal való viszonyaikban.

Kiemelt vallási helyszínek és ezekre, valamint vallási alkalmakra 

alapozott közösségi rendezvények, találkozók

Az elmúlt években jutottunk el csak oda, hogy a hazai média és a hazai többségi 
társadalom is megismeri végre a legfontosabb hazai cigány búcsújáró helyeket. 
Érdekes módon ezek a helyek hosszú évtizedek óta kiemelten fontosak a hazai 
(és Csatka esetében a határon túli) cigány közösségek számára, de a nem cigány 
többségi társadalom számára szinte teljesen ismeretlenek azok a jellemzők, 
amelyekkel itt találkozhatnak az emberek.

CSATKA

A legklasszikusabbnak tekinthető cigány búcsújáró hely a Vértesben, Székes-
fehérvártól gépkocsival kb. 30 percnyi távolságra található. Itt minden eszten-
dőben szeptember első hétvégéjén tartják a Mária-búcsút, amely az esemény 
érdemi táplálója. Nagyon fontos, hogy a csatkai búcsúra általában az oláh cigány 
közösségből érkeznek a hívek. 

Csatka eredete, legendája azon a történeten nyugszik, hogy az itt talált forrás-
víznek csodatévő hatása van, illetve, hogy Mária-jelenést láttak az erdő fái között 
korábban többször is már. A víz máig nagyon fontos az ide érkezők számára, 
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csodatévő erejében sokan hisznek ma is, 
és az ideérkezők mindegyike visz a vízből 
– műanyag üvegben, kannában, bármi-
lyen arra alkalmas eszközben. A kétna-
pos búcsún általában 15-20 ezer ember is
megfordul, éjszakai cigány nyelvű misét
is tartanak, illetve nagyon fontos, hogy a
hívek mindig rengeteg ajándékot visznek
az otthon maradt rokonok számára.

MÁRIAPÓCS

A Szabolcs megyei település egyike azon 
kevés településeknek, amelyeken a mo-
dern kori pápák közül valaki megjelent 
– II. János Pál járt a faluban 1991-ben.
Máriapócs azért fontos, mert ide azok is
eljutnak, akik számára Csatka messze van, 
illetve itt többen vannak azok, akik nem
cigányok, tehát nagyon vegyes közösség
vesz részt az itteni búcsúalkalmon. A má-
riapócsi búcsú szervezői tudják, mennyire 
fontos az ott élők számára, hogy nekik is
legyen lehetőségük Mária-ünnepet ülni
minden egyes esztendőben.

Összegzés

Nyilvánvaló, hogy a fentebb írottak nem 
tudják teljes mértékben, teljes formában 
visszaadni azt, hogy a hazai cigány kö-
zösségek múltbeli vagy jelenlegi jellemzői 
hogyan is állnak vagy alakultak, illetve 
alakulnak majd. Azzal viszont tisztában 
kell lennünk, hogy Magyarország sorsát 
kiemelten érintő kérdésről van szó, sőt 
talán az egyik legfontosabb kihívás, amivel a magyar társadalomnak és a min-
denkori kormánynak szembe kell néznie. Ez a kérdés viszont sokkal bonyolul-
tabb annál, mint hogy csak annyival intézze el bárki is, hogy „változzanak a 
cigányok”, vagy éppen „legyen befogadóbb a magyar társadalom”. 

Ebben a szemléletváltásban fontos szerepet vállalhatnak az egyházak és a 
helyi vezetők, akikre felnézhetnek ezeknek a közösségeknek a tagjai, és akiket 

Cigánymissziói szeminárium kere-
tében az Evangélikus Hittudományi 
Egyetem hallgatóinak látogatása a Fi-
ladelfi a gyülekezetben és a nyíregyházi 
Evangélikus Roma Szakkollégiumban.
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nemcsak követni lehet, de azonosulni is mindazzal, amit képviselnek. Példaként 
említhetném az olyan településeket, mint Cserdi, Uszka vagy Igrici, ahol egy-
egy erős helyi vezető segített a helyi cigányoknak 
abban, hogy jussanak valamire, és legyen érdemi 
esély a társadalmi felzárkózásra.

A jövőt illetően mindenképpen arra kellene he-
lyezni a hangsúlyt, hogy hogyan tudunk ilyen sze-
mélyeket, ilyen vezetőket kínálni mind a cigányok, 
mind a többség számára – ezek az emberek mind-
annyiunk jövője érdekében vállalnak felelősséget.

Mindemellett komoly reményemet szeretném ki-
fejezni azzal kapcsolatban, hogy hamarosan a történelmi egyházak is érdemi 
szereplői lesznek a lehető legtöbb felzárkózási kezdeményezésnek – örömmel 
konstatálom, hogy az elmúlt években az oktatás terén komoly felelősséget és 
valódi feladatokat vállaltak, de nagyon remélem azt is, hogy hamarosan a hét-
köznapok munkáiban is szerepet kaphatnak.
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…a kérdés sokkal bonyo-

lultabb annál, mint hogy 

csak annyival intézze el 

bárki is, hogy „változzanak 

a cigányok”, vagy éppen 

„legyen befogadóbb a 

magyar társadalom”.   
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„A lelkiismeret az értelem érzékszerve” – mondja Victor Emil Frankl.  Vagyis 
az a valami, ami megérzi az adott helyzetben meglévő, de elrejtett értelmet. Az 
etikai döntések meghozatalához a lelkiismeret ereje, a felelősség felvállalása 
is szükséges. A nevelés valójában felelősségre nevelés. „Felelősnek lenni annyi, 
mint szelektívnek lenni, válogatósnak lenni […] meg kell tanulnunk különb-
séget tenni a lényeges és a lényegtelen, az értelemmel bíró és az értelmetlen, 
a felelősséggel vállalható és a nem vállalható között.”  Így ahhoz, hogy miként 
hozunk etikai ítéleteket, elengedhetetlen elgondolkodnunk a felelősségvállalás 
fogalmán. 

  F  1996, 58. o.
  Uo. 158. o.

Kissné Viszket Mónika

Életkori sajátosságok és etikai 

döntések, etikai kérdések és vallási 

fejlődés találkozásai különböző 

életkorokban
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A Rotter (1954) által megalkotott külső kontroll – belső kontroll fogalompár 
abból indul ki, hogy mindenkinek részben a saját döntései, részben a körül-
mények hatására alakul a sorsa. Mégis vannak emberek, akik életük sikereit és 
kudarcait inkább a körülményeknek, egy külső hatásnak (külső kontroll), míg 
mások inkább saját jó vagy rossz döntéseiknek, saját aktivitásuknak tulajdo-

nítják (belső kontroll). Azt is mondhatjuk, hogy a kontroll helye 
azt mutatja meg, elfogadja-e az egyén a személyes felelősséget 
viselkedéséért és életéért, vagy azt hiszi, hogy ami vele történik, 
nem függ személyes viselkedésétől, és ezért nem áll személyes 
kontrollja alatt, így felelősnek sem érzi magát érte.  A kutatók 

általában egyetértenek abban, hogy a „kontroll helye” nagymértékben tanult 
személyiségvonás. Azok a gyerekek, akik gyakran át tudják élni, hogy auto-
nóm döntéseik hatással vannak környezetükre, nagyobb eséllyel válnak belső 
kontrollos felnőttekké, mint azok, akik helyett mindig mások döntenek. Ezért 
tapasztaljuk sokszor az elsőszülöttek nagyobb felelősségtudatát a testvérsor-
rendben későbbi helyet elfoglalókhoz képest, összefüggésben azzal, hogy több 
felelős tevékenységet, feladatot kapnak szüleiktől.

A felnőttek számára kidolgozott személyiségtesztek közül néhánynak van olyan 
alskálája, amelyik a felelősséggel rokon vonást vizsgál. Ilyen például a Big Five 
lelkiismeretesség dimenziója  vagy az önirányítottság mértéke a Cloninger-féle 
temperamentum és karakter kérdőívben. Az önirányítottságot Cloninger ka-
rakternek tekinti, ami azt jelenti, hogy nem öröklött, hanem a környezettel való 
interakció során fejlődik, ha pedig alacsony szintet mutat, az gyakran pszichiátriai 
problémákkal is együtt jár. Ezekből is következik, hogy az önirányítottság vagy 
a felelősségvállalás fejlesztése igen fontos fejlődési feladat. Ezek a tesztek jelzik 
ezt, azonban gyermekeknél nem alkalmazhatók, a gyermeki döntés és ítélet más 
jellemzőket mutat, a felnőttétől jelentősen eltérhet fejlődési állomásai szerint.

Bár az ember eredendően lehetőséget és képességet kapott arra, hogy az erköl-
csi jót a rossztól elkülönítse (1Móz 3,22), az emberi lét élethez való kapcsolata a 
döntésben nyilvánul meg, ahogy a különböző dolgokhoz való viszony kifejeződhet 
(1Móz 2,16–17). Isten az ősszülőket nem gyermeknek, hanem a maga képmására 
teremtette, férfi vá és nővé teremtette őket, nem gyermekből cseperedtek fel.

A mi életünk azonban mégis szakaszokra tagolódik, fejlődési utat követ, ami 
növekedésen, érésen és tanuláson alapuló folyamat, dinamikusan változó jellemzők 
sorozata. A fejlődés mintája Keresztelő János és Jézus példáján át is megmutatkozik: 
„A kisgyermek pedig növekedett, és erősödött lélekben, és a pusztában élt egészen 
addig a napig, amelyen szolgálatba lépett Izráelben” (Lk 1,80); „Jézus pedig gyara-
podott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben” (Lk 2,52).

A fejlődés olyan életfolyamat, amely az emberi kultúrába ágyazva egymással 

 Y  2001.
 C –S  2002.

A nevelés valójá-

ban felelősségre 

nevelés.
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kölcsönhatásba lépő biológiai, pszichológiai és társadalmi tényezők összefo-
nódásából, egymásra hatásából bontakozik ki.  A folyamat komplexitását jelzi 
egyrészt, hogy így számos tényező befolyásolja, ugyanakkor komplex annak vo-
natkozásában is, hogy a személyiség egyes funkciói egymástól nem elszigetelten 
fejlődnek, hanem egy integrált egész részeként. A vallásos vagy hitfejlődés így 
szorosan kapcsolódik az erkölcsi fejlődéshez, ugyanakkor mindkettő fejlődését 
alapvetően meghatározza a kognitív fejlődés üteme.  Mindehhez hozzá kell 
tennünk az érzelmi-kapcsolati fejlődés vonatkozásait.

A gyerekek, miközben megszerzik identitásérzésüket, azt is megtanulják, 
milyen viselkedésük minősül jónak és melyikek rossznak. Ez azonban hosszabb 
folyamat. Öt évesekkel beszélgetve szemléletessé válik, hogy egy kisgyermek-
nek a jó és a rossz a felnőttek reagálásától függ, az is, hogy saját maga, ő mint 
kisgyermek „jó” vagy „rossz”:

– „Néha utálom magam. Amikor rossz vagyok. Például csúnya szavakat
mondok, tudod. Mint a szar. Például.”

– „Amikor rossz vagyok (…) és a mama kiküld a konyhából, akkor utálom 
magam, mert ott akarok vele maradni a konyhában.”

– „Amikor anyu nagyon siet, és abba kell hagynom a rajzolást, és nem
akarom, és anyu kiabál velem, akkor nem szeretem magam.”

Az önszabályozás képességének fejlődése azon alapul, hogy a gyerekek általában 
szeretnének a szüleik kedvében járni, hozzájuk hasonlítani, velük azonosulni, így a 
számukra fontos emberek tetteikre való reakciói fogják alakítani a viselkedésüket. 

A jó és a rossz elkülönítése jellegzetes fejlődési utat követ, nem kezdetektől 
adott, s ebben a fenti példából is láthatók az értelmi fejlődésnek, az erkölcsi 
ítéleteknek és az érzelmi-kapcsolati fejlődésnek az egymásra ható összefüggései.

Az érzelmi-kapcsolati fejlődés és a hit 

formálódása, az Istennel való kapcsolat

Az érzelmi-kapcsolati fejlődés kutatása, felismerése közelebb visz minket az 
Istennel való kapcsolat megértéséhez és így a hit formálódásához, alakulásához 
is a fejlődés tükrében.

Ezek alapján nem azt értjük meg az etikai vonatkozások szempontjából, 
hogy hol tart, mire képes a gyermek, hanem hogy mire van szüksége, miként 
éli meg kapcsolati tapasztalásait a világról és önmagáról, és ez segíthet minket, 
hogy az erkölcsi kérdésekhez is ezek mentén közelítsünk. Az érzelmi-kapcsolati 
fejlődésre, az énfejlődésre érdemes mindezért rátekintenünk.

 C –C  1998.
 H -S –K –S. P  2007.
 C –C  1998, 390. o.
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Kisded-kor

A BIZALOM ÉS AZ ANYAI HOLDING SZEREPE

Erikson (1956) jól ismert pszichoszociális fejlődésmodellje mögött az „epigeneti-
kus növekedés elve” azt jelenti, hogy mindennek, ami él és növekszik, egy „alap-
terve” van, az egyes részfunkciók adott időben és módon töltik be szerepüket, 

míg valamennyi egy egésszé fejlődik. Ennek megfe-
lelően vannak az életünkben „kritikus időpontok”, 
amikor meghatározott fejlődési feladatoknak kell 
teljesülniük. A későbbi fejlődés a korábbira épül, 
feltételezi azt. A fejlődési krízisek, fordulópontok 
Erikson szerint mindig kétpólusúak, a cél ezek kö-
zött egy dinamikus egyensúly megtalálása.

A gyermeki élet kezdetén első krízisként a bi-
zalom és a bizalmatlanság dilemmáját éljük meg. 

Eldől, hogy bizalommal fordulhatok a világ felé, a vágyaim, szükségleteim 
elfogadhatók, én magam elfogadott lehetek, vagy ezzel ellentétesen elutasítást 
élek át, nem lehetek elég fontos, elég jó.

Erikson a hit forrását is az alapbizalomban látja. Erikson (1956) szerint a 
vallás ebben az elsődleges alapkonfl iktusban nyújt védelmet. „A bizalom így a 
hit képességévé válik. […] A vallás képes a hit formájában a bizalmi érzés rituális 
megismétlésére.”  

Ennek fejlődéstani folyamatát más aspektusból érthetjük meg Winnicott 
(1999) tárgykapcsolat-elméleti fogalmainak segítségével, melyek kiemelkednek 
számunkra a téma, a kapcsolatok és így az istenkapcsolat alakulása szem-
pontjából. A születés után az anya teljes odafordulással gondozza újszülött 
gyermekét. Ez a gyermekre irányuló teljes odafordulás szükséges, hogy az anya 
képes legyen ráhangolódni és alkalmazkodni gyermeke szükségleteihez. Ennek 
megléte biztosítja, hogy a csecsemő átfogó, biztonságot adó megtartásban van 
(„holding”), ami azt jelenti, hogy az anya megteremti a gondozáshoz szüksé-
ges feltételeket. Ebbe a fi zikai gondozás és az érzelmi ráhangolódás egyaránt 
beletartozik. A gyermek az élet biztonságát, folytonosságát az „elég jó anya”  
gondoskodásában tapaszalja meg, ez az, amit Erikson „ősbizalomnak” nevez. 
(Megjegyezzük, hogy bár itt végig az anyáról beszélünk az irodalmi hűség miatt, 
de ma már tudjuk, hogy az elsődleges gondozóval [bárki is az] teremtődik meg 
mindez a tapasztalás.)

 Eriksont idézi S  1999, 75. o.
 W  1999.
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AZ ANYAI TÜKRÖZÉS ÉS A MENTALIZÁCIÓ JELENTŐSÉGE

Ebben nagyon nagy szerepe van az anyai tükrözésnek. Az egymásra hangoló-
dásban tud megfelelően megvalósulni az az anyai „tükrözés”,  ami az anya egy 
újabb igazán jelentős feladata. A gyermek saját önazonosságát az anya tekinteté-
nek tükrében tapasztalja meg. Vagyis a gyermek alakuló személyisége megmu-

tatkozik az anya számára, amire reagálva 
„tükrözi őt vissza”. A biztonságos gondozó 
ezt a tükrözést úgy teszi, hogy amellett, 
hogy a gyermek kezelhetetlen állapotát 
hűen tükrözi vissza, egyben ezzel a ne-
gatív aff ektussal nem összeegyeztethető 
érzelmet is megjelenít. Ezzel lehetőséget 
kínál a negatív állapottal való megküzdés-
re.  Az anya arcában a gyermek önmagára 
is ráismer, és mélyen megélve tapasztalja 
meg az odafordulást (ahogy később az Is-
ten-kapcsolatban: „Ragyogtassa rád orcá-
ját az Úr…” 4Móz 6,25), ugyanakkor ennél 
még többet tesz. Ez egy kétpólusú kölcsö-
nös megismerés, ahol egyrészt a csecse-
mő belső világa gazdagodik az önmagára 

való visszajelzés által, másrészt a kívül eső világgal találkozik, s megért belőle 
valamit, abban értelmet talál. Bion az anyának azt a képességét hangsúlyozza 
ebben a folyamatban, hogy a gyermek számára kezelhetetlen érzelmi állapoto-
kat képes az anya mentálisan „tartalmazni”, és a gondozásban úgy válaszolni 
ezekre, hogy megváltoztassa a kezelhetetlen érzéseket.  Ez a tartalmazás lesz 
a mentális folyamatok (s így az erkölcsi döntések) előfeltétele is. A hisztiző-kö-
vetelőző kisgyermek tehetetlen indulatát az anya átéli, érti/érzi és ezt az élmé-
nyegyüttest megnevezi a számára. Mellette azonban 
a helyzetben megőrzi nyugalmát, segít az indulat 
„hordozásában”, lecsendesítésében. Kezelhetővé 
teszi ezt hol babusgatással, hol játékossággal vagy 
más módon, de egyrészt a gyermek belső világára 
reagálva, másrészt megmutatva valamit a külső valóságból. A harmonikus 
anya–gyerek kapcsolat hozzájárul a szimbolikus gondolkodás fejlődéséhez. 

Ma már tudjuk, a kisgyermek egészen korán rendelkezik azzal a különleges 
képességgel, hogy a saját és mások viselkedését valamilyen mentális állapot 
(vágy, vélekedés) alapján értelmezze. Ez az ún. refl ektív funkció az a képesség, 
amelynek segítségével nemcsak egy felszíni viselkedésre reagálunk, hanem a 

 Uo.
 F –T  1998.
 Uo.
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másik vélekedéseiről, érzéseiről, vágyairól vagy terveiről alkotott saját elképze-
léseinkre is. Ez a mentalizációs képesség teszi lehetővé a más személyek gondo-
latainak „olvasását”.  A refl ektív funkció jelentősen hozzájárul a szelf-ágencia, 
vagyis az én hatóerejének érzéséhez. Márpedig tudjuk, hogy az erkölcsi érzések 
elsajátításához szükséges, hogy az egyén „aktívan hozzájáruljon a saját fejlő-
déséhez, értelmezze a világot, cselekvéseit meghatározó ítéleteket alkosson”.  

AZ ÁTMENETI TÉR FOGALMA

Mindezek mellett témánk szempontjából a fejlődésben kiemelkedő fogalom 
Winnicott „átmeneti tér” fogalma. Az átmeneti tér egy saját tapasztalati tér. 
A külső tér a realitás tere. A belső tér a belső pszichológiai világ, a maga sajátos 
törvényszerűségeivel. Winnicott feltételez a kettő között egy átmeneti teret, ami 

mindkettő elemeit tartalmazza, de mind a külső, 
mind a belső tér törvényszerűségeitől mentes, vé-
dett tér. Egy közbülső tapasztalati tér, ahol a belső 
élet találkozik a külvilág realitásával. Winnicott 
(1999) szerint az átmeneti tér csak akkor alakul ki, 
ha a csecsemő megtapasztalhatja az „elég jó anya” 

gondozását. Az elég jó anya biztonságot ad, hogy a gyermek önbizalommal telve 
találkozzon a külső realitással és tegye kreatív módon belsővé.

Az „átmeneti tér” valójában a gyermek leválásának színtere. Kezdetben a 
csecsemő számára a szelf (énmagam) és nem szelf (nem énmagam – másik) 
határai még nem különülnek el. A gyermek szükségletei az elég jó anya által 
kielégítődnek, amiből a csecsemő számára az az „illúzió” születik, hogy ezt ő 
maga teremtette meg, az ő irányítása alatt áll. Ezt az „illúziót” az elég jó anya 
építi ráérzéssel, odafi gyeléssel. Kohutra (2001) gondolva, ez a „nárcisztikus 
stádium” időszaka, ami a tökéletességnek abból eredő érzése, hogy az igénye-
im kielégíttetnek, „tökéletes gondozottságban vagyok”. Apránként azonban 
megtörik ez az illúzió, a csecsemőnek olykor alkalmazkodnia kell egy-egy hely-
zethez, időponthoz (például etetési idő), az igények nem teljesülnek azonnal. 
Ez fontos, hiszen a csecsemő így halad a realitás elfogadása felé. Az átmeneti 
tér jelentősége az, hogy itt az illúzió tovább élhet.  A csecsemő saját igényei 
szerint alakít át tárgyakat, ezeket hívjuk „átmeneti tárgynak”. Egy pelus vagy 
puha maci, amelyhez a gyermek különösen ragaszkodik, átmeneti tárgyakként 
pótolják kicsit az anyát, kielégítik a gyermek pillanatnyi szükségleteit, egyben 
megalapozzák a szimbolizáció képességét is. 

Mikor a leválással, fejlődéssel eltűnnek az átmeneti tárgyak, a játékban jelenik 
meg ez az „illúzió” (például el lehet játszani a mamát, ezzel kicsit magamban 

 Uo.
 Hart és Killen, idézi F –T  1998, 21. o.
 W  1999.

Az átmeneti tér egy saját 

tapasztalati tér, ahol a bel-

ső élet találkozik a külvilág 

realitásával.

Vall_ped.indb   396 2016. 11. 29.   12:37:02



397 |

Kissné Viszket Mónika |Életkori sajátosságok és etikai döntések, etikai kérdések és vallási fejlődés…

megteremtve őt, mikor hiányzik). Az illúzió így fontos szerepet tölt be a fejlő-
désben; nem a realitás elkerülését, hanem éppen annak elfogadását szolgálja.

A kultúra és a művészet szintén az átmeneti térben formálódik és hat. Win-
nicott szerint a vallásos élmény szintén az átmeneti térhez kapcsolódik.  

AZ ISTENKÉP ÉS A SZELF-TÁRGYREPREZENTÁCIÓ – ÉN ÉS A MÁSIK 

Rizzuto alapján az istenkép az átmeneti tér legfontosabb tárgyreprezentációja, 
és mint ilyen mindig egyedi. „Annyi Istent ismerek, ahány embert” – mondja 
Rizutto.  A szelf-tárgyreprezentáció egy dinamikusan változó séma, amely az 
önmagamról szerzett benyomás, vágy, fantázia, érzelem, a másik személlyel 
szembeni elvárás, elképzelés integrálódó és folya-
matosan változó rendszere adott személlyel való 
első találkozástól kezdve folyamatosan. Az anya–
gyermek elsődleges kapcsolatban megtapasztalt 
tükrözésében születik meg az „ősbizalom”, a biz-
tonság élménye vagy éppen ennek hiánya. Az elég jó 
anya reálisan tükrözi vissza gyermeke megnyilvánu-
lásait, így reális, erős szelf-tárgyreprezentáció épül. 
Így az ezen bontakozó istenreprezentáció szintén lehet megbízható. Ha az anya 
gyermeke felé fordulása kevés, s így a gyermek nem kap elég jó visszajelzést az 
anyától, vagy ha éppen túlságosan idealizálja a gyermeket az anya saját nárcisz-
tikus szükségletei miatt, akkor mindkét esetben azt látjuk, hogy a gyermek sem 
önmagáról, sem a másikról nem tud reális képet alkotni. Az istenreprezentáció 
is vagy megbízhatatlan, nemtörődöm, vagy gyenge lesz, akinél magamat erő-
sebbnek, jobbnak gondolom. Ez az elsődleges kapcsolati tapasztalás, úgy tűnik, 
minden későbbi kapcsolat – így az istenkapcsolat – megalapozója is. 

Kohut (2001) az énfejlődésben a csecsemő nárcisztikus csalódásából indul ki, 
ami nem csupán az anyai elégtelen működés következménye, hanem a fejlődés 
alapvető jellemzője, Kohut fontos fejlődési feladatunknak tekinti a nárcizmu-
sunk „megszelídítését”. A csecsemő tökéletességi vágyainak szükségszerű csaló-
dására egyrészt a saját én felnagyításával reagál, másrészt a szülőkre irányulva, 
az ő idealizálásuk jelentkezik. Így később fejlődési feladatunk a túlidealizálások 
reális mértékűre csökkentése, hogy se a magunkról, se a szülőkről kialakított 
kép ne legyen irreális, az elvárások elérhetetlenek. A nárcizmus „megszelí-
dítésével” ezek a vágyak magasabban diff erenciált pszichikai képességekhez 
vezetnek, mint az alkotás, együttérzés, bölcsesség, humorérzék, a „saját élet 
behatároltságának megélése”,  ami hasonló Erikson (1956) integritásszintjének 
sajátosságaihoz. A fejlődés háttere, formálója tehát itt is a kapcsolat. Az isten-
kép a korai interperszonális kapcsolatok mentén alakul, érzelmi komponensek 

 S  2006.
 Uo. 40. o.
 S  1999, 84. o.
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dominálnak ebben a folyamatban, így nem feltétlenül tudatosak.  Pannenberg 
az alapbizalom megtapasztalását határtalansága miatt eleve vallási jelenségnek 
tartja, az Istennel való kapcsolat megtapasztalásaként értelmezi.

Így az anya nem mint tulajdonságokkal bíró személy formálja a hitet vagy az 
istenképet, hanem sokkal inkább mint kapcsolati tapasztalás ad mély benyomást 
magamról, a másikról és a velem való lehetséges kapcsolatról: ki vagyok én a 
másikkal való kapcsolatban. 

Ez a kezdeti átmeneti téri tárgyreprezentáció  a fejlődés során egyrészt követi 
az értelmi és az érzelmi fejlődés belső törvényeit, másrészt pedig hat rá a szülők 
és a tágabb környezet hitrendszere mint külső realitás.

A kisdedkor után

Míg az istenreprezentáció kezdeti vonásait a tükrözés korai intim kapcsolata 
építi, az ödipális kor gyermekének az értelmi érettségnek megfelelően antro-

pomorf az istenképe, az Isten általában mint ha-
talmas, erős teremtő jelenik meg. Az ödipális kor 
küzdelmeiben a gyermeknek nagy szüksége van 
„valakire”, aki mindig látja, vele van, örül, ha jó, és 
tudja azt is, ha nem volt éppen jó. Ez biztonságot 

ad abban a szembesülésben, mikor épp kezdi megtapasztalni, hogy nem ő a 
család közepe, nem birtokolja egyik szülőt sem, mikor el kell fogadnia, hogy 
valójában ő „kicsi”. 

Ez az időszak döntő az önállósodás, az éntudat, a lelkiismeret formálódása 
szempontjából. Az önállósodásnál az önérzet károsodása nélküli önuralom el-
érése a cél (Eriksonnál ez az „autonómia a szégyennel és kétellyel szemben” sza-
kasza). A lelkiismeret, vagyis a felettes én formálódása szorosan kapcsolódik az 
ödipális bűntudathoz, itt már nem a mások megszégyenítő véleménye okoz rossz 
érzést, a lelkiismeret formálódásával a gyermek felelősséget érez gondolataiért 
és tetteiért, ami „alapja az egyéni értelemben vett moralitásnak”  (Eriksonnál 
a „kezdeményezés a bűntudattal szemben” szakasza). Hatéves kor körül így 
Isten egyre közelebb áll egy valóságos személyhez, akihez fordulhat, aki nem 
csak a fantáziavilág egy alakja. Kicsit „privát Isten”, megjelenik a személyes 
ima, a kérő imára „hiszem, hogy Isten válaszol”. A fejlődéssel a tettrekészség, 
a teljesítmény kerül előtérbe, a gyermek hasznos akar lenni, jól, tökéletesen 
szeretné tenni, amit tesz (Eriksonnál a „teljesímény a kisebbrendűségi érzéssel 
szemben” szakaszban vagyunk). Az istenkép elvontabb istenreprezentációvá 
formálódik, amikor már Isten mindenkori jelenlétének tudatáról beszélhetünk.

 R –M  2007.
 S  1999, 87. o.
 W  1999.
 S  1999, 69. o.
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A serdülőkor kezdetén megváltozik az Istennel való kapcsolat, Istenben jó ba-
rátot keres a gyermek, akivel mindent meg lehet beszélni, aki megérti őt. Ebben 
a folyamatban a szülői fegyelmezés is hatással van a gyermek istenképére. 4–10 
éves gyermekeket vizsgálva a büntető, fegyelmező szülők és a szeretetorientált 
szülők gyermekeit összehasonlítva azt tapasztalták, hogy a szeretetorientált 
szülők gyermekei Istent gondoskodóbbnak, hatalmasabbnak látták, mint a 
fegyelmező szülők gyermekei. Ebben mindkét szülő szerepe kiemelkedik. 

Az önértékelés, az önmagamról alkotott kép is összefüggésben áll az isten-
képpel. Akik önmagukat nagylelkűnek, megbocsátónak tartották, azok Istent 
gondoskodónak látták, míg akik magukat pesszimistának, gyanakvónak, azok 
Istent szigorúbbnak, fegyelmezőbbnek gondolták.  

15-16 évesen képes a gyermek Istenre mint transzcendens lényre gondolni,
ekkor jelenik meg az elvont gondolkodás képessége. Identitás, ideológia, hűség 
kérdései formálódnak, vagyis egyre inkább láthatók az értékrendek ellentmon-
dásosságai, aminek ellenére kell elköteleződni. Az i  ú igényli az ideológiát, a 
vallás így jelentős szerepet kap serdülőkorban Erikson szerint. Azonban ezek 
még önközpontúak, a saját én defi niálását, kifejezését szolgálják.

A későbbi serdülőkorban számos fejlődési feladattal kell szembenézni. A le-
válás és az ezzel kapcsolatos ambivalens érzések a szülőkhöz, az identitásala-
kulás, az intimitásra való képesség, a szexualitás mind afelé vezetnek, hogy a 
fi atalnak el kell köteleződnie egy ideológia, értékrend, eszmény mellett, ami 
hasonlíthat a családi értékrendben megismerthez, de ideiglenesen lehet attól 
egészen különböző is. 

Az életközép krízisét Jung a harmadik individualizáció idejének tekinti, 
számot vetünk, keressük azt, ami eddigi személyiségünkből hiányzik. Gyakran 
tapasztalható, hogy ilyenkor a gyermekkor óta elfe-
ledett istenreprezentáció és hit új jelentőséget kap. 
Megváltozhatnak addigi értékítéleteink is.

Végül a halál közeledtével az istenreprezentáció 
ismét előtérbe kerül, ahol a személy Istent személyes 
döntés alapján elfogadja vagy elutasítja. 

Láthatjuk, hogy a kapcsolatokon alapuló énfejlő-
dés az istenreprezentáció és a hit melletti elköteleződés fontos bázisát képezik. 
A későbbiekben látjuk majd, miként lesz ez az empátia, a mentalizáció és így 
a megbocsátás előfeltétele.

Az érzelmi-kapcsolati fejlődés ugyanakkor megalapozza a kognitív fejlődés 
által formalizálható erkölcsi ítéleteket. Ennek megértéséhez látnunk kell az 
érzelmi-kapcsolati fejlődésen túl a kognitív fejlődés fázisait is.

 R –M  2007.
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TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

Az elsődleges kapcsolat milyen vonatkozásokban hasonló az Istennel 

való kapcsolathoz?

A bizalom hogy lesz a hit alapja?

Milyen nevelői stílus segítheti leginkább az egészséges hitfejlődést, is-

tenkapcsolatot?

A kognitív fejlődés szakaszmodellje

Piaget svájci pszichológus nevéhez kötjük elsődlegesen a gyermekek kognitív 
fejlődési szakaszainak elméleti kidolgozását. Érdemes erre rátekintenünk, hi-
szen ez adja magyarázatát az erkölcsi fejlődés szakaszmodelljeinek, majd az ezen 
alapuló kognitív fejlődésre építő hitfejlődési szakaszmodelleknek is. Érdemes 

már most átgondolni a fejlődési fázisok pedagógiai 
vonatkozásait is. Piaget négy szakaszt különít el a 
kognitív fejlődésben.

A szenzomotoros szakasz (0–2 év) idején az ösz-
szerendezetlen refl exekből sémák jönnek létre, az 
első érzékszervi-mozgásos sémák kialakulásának 
ideje ez. A refl exes szopásból kialakulhat például az 

ujjszopás, egy tárgy véletlenszerű érintéséből annak akaratlagos megragadása. 
Kezdetben nincsenek belső reprezentációk, e szakasz nagy teljesítménye az 
első reprezentációk megjelenése, s így a tárgyállandóság kialakulása (az eltűnt 
tárgy nem szűnik meg eltűnésével). Ez a biztonság, a biztonságos kapcsolatok 
alapja is lesz, hiszen nem csupán az anyagi tárgy állandóságáról szerzünk 
tapasztalást, hanem a fontos Másik, mint például az anya jelenvalóságáról, 
a kapcsolat állandóságáról is. Érdekes és fontos adat, hogy újabb kutatások a 
mentális reprezentáció (vagyis a tárgyállandóság) nyomait már néhány órás 
újszülötteknél is ki tudták mutatni.

Az intuitív vagy művelet előtti (preoperacionális) szakasz (2–7 év) fő jellem-
zője egyrészt az egocentrizmus. A gyermek nem tudja, nem képes még a másik 
helyzetébe képzelni magát. Nem tud például úgy elmesélni egy történetet, 
hogy fi gyelembe vegye a hallgató előismeretét. Világa középpontjában ő ma-
ga van, ezt a nézőpontot tudja csak felvenni. Ez nem kedves sokszor önmaga 
felé sem, gondoljunk csak a korábbi kisgyermekektől származó „jó vagyok-e?” 
gondolatokra, ahol „a mérges szülő rossz gyereket jelent” elvhez vezet ez az 
egocentrizmus. Így aztán nem képes ugyanannak a helyzetnek két vagy több 
aspektusát sem egy időben fi gyelembe venni vagy több szempontot fi gyelembe 
véve osztályozni, csoportba sorolni dolgokat, összezavarodik, ha ezt várjuk tőle. 
Gondolkodása a felnőtt szempontjából hibásnak tűnik. Még nem „helyesen”, 
hanem „egocentrikusan” ítél és dönt kognitív feladatoknál.

…a gyermekek kognitív fej-

lődési szakaszainak elméleti 

kidolgozása adja magya-

rázatát az erkölcsi fejlődés 

szakaszmodelljeinek
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A konkrét műveletek szakaszában (7–11 év) a gyermek értelmi fejlődése túljut 
az egocentrizmuson, kialakul a mennyiségek állandóságának tudata, érti az 
értelmi műveletek visszafordíthatóságát. Ugyanakkor mindezek a műveletek 

csak konkrét, kézzelfogható tárgyakon 
végezhetők el. A tárgyak osztályozása 
gyakran tartalmaz ellentmondásokat, 
amelyek nem tudatosulnak. A fogalmak 
is szemléletes-képi jellegűek, nem elvon-
tan használja őket a gyermek, ezért van, 
hogy nehezen vagy egyáltalán nem fogják 
fel a fogalmak belső ellentmondásait. Így 
olyan fogalmakat érdemes használni és 
tanítani ebben a kisiskolás korban, ame-
lyek szemléletes-képi módon elképzelhe-
tők. Hasznos a szóbeli, képi, dramatikus 

megjelenítés. Különösen nagy szerepe van ebben az életkorban a történeteknek. 
A gyerekek beleélik magukat a cselekménybe, s ez könnyebb számukra konkrét 
személyekről szóló konkrét eseményeket tartalmazó történeteknél.  

A kisiskolásoknak gyakran problémát okoz a lehetséges, illetve a valószínű 
elgondolása. A problémák „ez-is-lehet, de-az-is” kezelése, a valószínűség meg-
osztása több lehetőség között ritkán sikerül ebben az életkorban. Vigyáznunk 
kell, mert egy-egy felvetésünk megdönthetetlen tényigazságként rögzülhet, 
amit a tanítói-tanári tekintély támaszt csupán alá.

A formális műveletek szakasza (11–16 év) idején az elvont fogalmak értelmet 
nyernek, egy-egy fogalomhoz esetleg egymásnak ellentmondó sajátosságokkal 
rendelkező jelöletek is tartoznak (például a király forgalma jelenthet egyaránt 
erős, határozott uralkodót vagy gyenge, elesett királyt, lehet gyermek vagy idős… 
– korábbi életkorban a csecsemő Jézust „királynak is látni” nem sikerül igazán).

Ez azonban nem pusztán egy érési folyamat eredménye. Amikor a szem-
léletes-képi fogalom elvont-diff erenciált fogalommá alakul, az az a folyamat, 
mikor a mozgásos, képi, fogalmi tapasztalásunk már nem illeszkedik a meglévő 
sémáinkhoz, az új tapasztalat nem asszimilálható, az új tapasztalatokkal bő-
vítenünk kell a meglévő sémáinkat, a sémák fognak változni, magasabb szintű 
sémák jönnek létre (akkomodáció), ami a fejlődés lényege. Az iskolás tanulás 
során gyakran az elvont fogalmakat tapasztalati bázis nélkül akarjuk rögzíteni. 
A fogalom így üres marad, ami miatt vagy egyáltalán nem tudja azt a gyermek 
használni, vagy esetleg szemléletes-képi jelentést tulajdonít neki, ami, tudjuk, 
könnyen ellentmondásos lehet, zavaros képi tartalmakkal bírhat. Pedig egysze-
rűen az adott tudásterületen mutatkozó konkrét-érzéki tapasztalatok hiánya 
áll a jelenség mögött.

 K  2016.
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Általában azonban ebben az életkorban az összefüggések keresése, a lehető-
ségek számbavétele, a hipotézisek alkotása és ellenőrzése jellemző. A gyermek 
észleli az ellentmondásokat, és keresi a feloldás útját.

Ez az életkor az állandó objektív érdeklődés időszaka. A gyerek könnyen 
„beleszeret” valamilyen tudás- vagy tevékenységterületbe és igazán elmélyülhet 
benne. Jellemző az információ nagy hatékonyságú kezelése, az új tapasztalatok 
gyors befogadása. Amire fi gyelni érdemes, hogy az érdeklődés még leginkább 
közvetlen és konkrét tárgyra irányul. Nem tudni, miért lesz az épp adott dolog 
fontos, elég, hogy egyszerűen érdekes, a gyermek élvezi, hogy ért valamihez. 
Az érdeklődést könnyű lángra lobbantani, ez főként a dologért magáért való 
lelkesedés, még nem távoli célokat követ. 

Erkölcsi fejlődés a kognitív rendszer modelljében

A társas szabályok fejlődését vizsgálva a társas szabályok három formáját kü-
lönítjük el. Beszélhetünk (1) erkölcsi szabályokról, amelyek az igazságosság 
és mások jólétének elvein alapuló társas előírások. Egyrészt erkölcsi tilalmak, 

másrészt a becsületességet és igazságosságot érin-
tő kérdések körül azonosíthatók. (2) A társadalmi 
konvenciók adott társadalomra sajátosan jellemző 
szabályok (mint az elfogadott öltözék, udvarias-
ság, vagy hogy miként gyakorolható a hatalom). (3) 
A személyes szabályok pedig a legkevésbé általános 

szintű elvek, leginkább körülírt eseményeket irányítanak („csináld meg a házi 
feladatot, mielőtt játszani kezdenél”). Gyakran a személyek maguk alkotják 
ezeket önmaguk számára. 

Nucci (1981)  vizsgálatai alapján iskoláskortól különbséget tesznek a gye-
rekek a három között, és legsúlyosabbnak az erkölcsi szabályok megsértését 
tekintik. Az ítéletalkotás fejlődése jellegzetes fejlődési utat követ, kapcsolódva 
a kognitív fejlődéshez.

ERKÖLCSI ÍTÉLETEK FEJLŐDÉSE PIAGET MODELLJÉBEN

Piaget a fenti kognitív fejlődés modelljének megfelelően a kisgyermekek er-
kölcsi kérdésekkel kapcsolatos gondolkodását a „korlátok moralitásának vagy 
heteronóm moralitásnak” nevezi,  ami jelzi, hogy az erkölcsi ítéletek a kisgyer-
mekkorban külsőleg megszabott szabályok által determináltak. Piaget (1978) 
szerint ezt három elv vezérli. Egyrészt, hogy „a nálam nagyobb hatalmú emberek 
szabályainak engedelmeskedni kell”. Másrészt, hogy „a szabályt szó szerint 
kell érteni, betű szerint be kell tartani”. Harmadrészt, hogy „a megítélésben a 

 Idézi C –C  1998.
 Uo.
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cselekmény eredménye számít, nem a szándék. Ha jó is a szándékom, de rossz 
az eredmény, akkor rossz vagyok.”

Piaget az erkölcsi ítéletalkotást történetpárok megítélésével vizsgálta.  
„A változat
Volt egyszer egy Gyuszi nevű kisfi ú. Az apja elment otthonról, és Gyuszi úgy 

gondolta, jó lenne apja tintatartójával játszani. Először a tollal játszott, aztán 
egy kis pacát ejtett az asztalterítőre.”

„B változat
Egy kisfi ú, akit Oszkárnak hívtak, egyszer észrevette, hogy apja tintatartója 

üres. Az egyik nap, amikor apja nem volt otthon, úgy gondolta, megtölti a tinta-
tartót, hogy segítsen az apjának, hogy amikor hazajön, teli tintatartót találjon. 
De amikor kinyitotta a tintatartót, egy nagy pacát ejtett az asztalterítőre.”

Hétévesekkel beszélgetve jól érzékelhetők a kognitív fejlődés korábban be-
mutatott jellegzetességei:

„Piaget: Egyformán rosszak mindketten, vagy nem?
Gyerek: Nem.
Piaget: Melyik rosszabb?
Gyerek: Az, amelyik a nagy pacát csinálta.
Piaget: Miért?
Gyerek: Mert nagy volt a paca.
Piaget: Miért csinált nagy pacát?
Gyerek: Hogy segítsen.
Piaget: És miért csinált a másik egy kis pacát?
Gyerek: Mert mindig hozzányúl mindenhez. Kis pacát ejtett.
Piaget: Akkor melyik a rosszabb?
Gyerek: Az, amelyik a nagy pacát csinálta.”
Iskolás korral azonban egyre több a felnőttek köz-

vetlen irányítása nélküli interakció a kortársakkal, 
ami segíti az autonóm moralitás formálódását.  Az 
autonóm moralitás már azon alapul, hogy a gyermek 
megérti, hogy a szabályok önkényes egyezségek, 
amelyek megkérdőjelezhetők és megváltoztathatók.

Ezt legjobban a szabálytudat-szabálykövetés tár-
sas helyzeteiben érhetjük tetten. Piaget megfi gye-
lései szerint a legkisebb gyerekek kevéssé vannak tekintettel a szabályokra, 
és nincs fogalmuk a versengésről. A golyózás játéka – aminek megfi gyelésével 
Piaget ezt vizsgálta – számukra nem szabályjáték.

Az óvodáskor, vagyis a műveletek előtti szakasz idején egyetlen szempont tud 

  Uo.
  Uo.
  P  1978.
  M –B  1993.
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érvényesülni a szabályok betartásának kérdésénél, ez pedig a tekintély. Piaget ar-
ról kérdezett gyerekeket, hogy rendben lenne-e szerintük, ha a kicsi gyerekeknek 
megengednék, hogy a golyóikat a célgolyóhoz közelebbi helyről gurítsák el. Egy 5 
és fél éves kisgyerek válasza: „Nem, az nem lenne igazságos. (…) Mert Isten nem 
engedné, hogy a kisfi ú gurítása elérje a golyókat, a nagyfi úé pedig ne érje el.”  

Még tízéveseknél is gyakran a szabály kívülről adottan követendő. Piaget 
nehezen elérte egy tízéves kisfi únál, hogy új szabályt alkosson egy iskolai já-
tékhoz. Tanulságos azt ezt követő párbeszédük: 

Piaget: És akkor így lehetne játszani?
Ben: Á nem, mert ez csalás lenne.
Piaget: De minden társad szeretné, hogy így legyen, nem?
Ben: Igen, mindannyian szeretnék.
Piaget: Akkor miért lenne csalás?
Ben: Mert én találtam ki: ez nem egy szabály! Ez egy rossz szabály, mert nincs 

a szabályok közt. Az igazi szabály az benne van a játékban.
Piaget tapasztalatai alapján 9-11 évesen kezdik el kevéssé tisztelni a gyere-

kek a szabályokat, ekkor ismerik fel, hogy ezek kölcsönös egyetértésből eredő 
társas konvenciók.

Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk Piaget (1978) asszimiláció és ak-
komodáció fogalmáról, amelyek a gondolkodásnak más-más logikai utakat biz-
tosítanak. Piaget fejlődéslélektana például a vallásos gondolkodásról is fogalmaz 
meg feltételezéseket.  A vallásos gondolkodást nem csupán a korai kognitív 
struktúrák továbbélésének látja, hanem egy diff erenciált egyensúly elérésére való 
törekvésnek, ami a tudományostól eltér. Vagyis nem csupán a formális logikai 
működés visz egyensúlyra minket, az alkalmazkodás fontos mozzanata az az 
asszimilációs törekvés, ami keresi a „titkot”, és ami így a megismerés „energia-
forrásává” válik. „A szervezetnek a külvilághoz való alkalmazkodása a megis-
merés fejlődése szempontjából voltaképpen a titokhoz való alkalmazkodás.”  
A vallásban ezek alapján a numinózussal való viszonyt kell tehát keresnünk, 
amiben jelen van a „világra nyitottság”. Az erkölcsi fejlődés kognitív modelljeiben 
mintha erre találnánk rá a magasabb fejlettségi szinteken. Nézzük meg ezeket! 

AZ ERKÖLCSI FEJLŐDÉS SZAKASZAI KOHLBERG MODELLJÉBEN

Az erkölcsi fejlődés kognitív vonatkozásait Piaget-ra építve Kohlberg továbbgon-
dolásával találkozunk leggyakrabban. Kohlberg módosította Piaget elképzeléseit, 
és teljesebb elméletet dolgozott ki. Az erkölcsi fejlődés öt szakaszát azonosította, 
ám bízott egy hatodikban is, egy „egyetemes erkölcsi elveken alapuló” fokozatban.

Kohlberg megközelítésében döntő, hogy a megismerés és a megértés felől 
közelít. Nem azt keresi, hogy milyen normák és értékek a jellemzőek egy adott 

 P  1965, 58. o. Idézi C –C  1998, 535. o.
 U  2007.
 Uo. 46. o.
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személynél, hanem, hogy ezeket miként kezeli, indokolja. Azt tapasztalja, hogy 
ugyanazt a normát – például a későbbi történetben szereplő dilemmában a 
„ne lopj” parancsát – különböző módon lehet megindokolni. Talán azért nem 
szabad, mert büntetést kapok érte, talán azért nem, mert tiszteletben tartom a 
másik tulajdonát. Az biztos, hogy az, hogy én miként indoklom az adott erkölcsi 
szabályt, befolyással lesz a cselekedetemre. 

Az erkölcsi gondolkodás vizsgálatára Kohlberg is történeteket használt. A tör-
téneteket meghallgatva erkölcsi kérdéseket érintő döntéseket kellett hozni a 
megkérdezetteknek. Kohlberg leghíresebb története a „Heinz-dilemma”: „Vala-
hol Európában egy asszony rákban haldoklott. Egy gyógyszer, amelyet nem sok-
kal korábban fedezett fel egy ugyanabban a városban lakó gyógyszerész, esetleg 
megmenthette volna az életét. A gyógyszerész 2000 
dollárért árulta a szert, tízszer annyiért, amennyibe 
az előállítása került. A beteg asszony férje, Heinz 
mindenkit felkeresett, akit csak ismert, hogy pénzt 
kérjen kölcsön, de az orvosság árának csak a felét 
tudta összegyűjteni. Megmondta a gyógyszerész-
nek, hogy a felesége haldoklik, és arra kérte, adja olcsóbban az orvosságot, vagy 
tegye lehetővé, hogy később fi zesse ki az árát. A gyógyszerész azonban nemet 
mondott. A férj elkeseredésében betört a gyógyszerész üzletébe, hogy ellopja 
az orvosságot a feleségének. Szabad volt-e ezt tennie a férjnek? Miért?”  

A válaszok eltértek pozitív-negatív tartalmukat tekintve (szabad- nem sza-
bad), de még fontosabb talán, hogy a döntés indoklása alapján az erkölcsi fejlődés 
fokozatai bontakoztak ki.

Kohlberg három szintet és ezek részeként hat fokozatot különített el, mellyel 
már nem csupán a gyermekkor, hanem a teljes élethossz fejlődését felölelte.

A prekonvencionális szinten a közvetlen következményeken és saját vágyakon 
alapulnak az erkölcsi ítéletek.

1. fokozat: heteronóm erkölcsiség. A szabályokat be kell tartani, megszegésük 
büntetéssel fenyeget. Kárt okozni tilos. Nem a mögöttes szándék számít, hanem 
a cselekvés külső megjelenése. Öt éves kislány válasza: „Nem szabad ellopnia 
a gyógyszert, mert börtönbe csukják”; vagy: „Elveheti, mert nem kerül sokba, 
és így senki nem lesz szomorú.”

2. fokozat: individualizmus, céltudatosság és csere. A szabályokat követni kell, 
de a gyermek felismeri, hogy mindenkinek megvannak a saját érdekei, amiket 
követ. Ez az érdek vagy szükséglet enyhíti a bűnt. Lehetséges az érdekeket kölcsö-
nösen fi gyelembe vevő csere. Helyes az is, ami megegyezés, alku következménye. 
Instrumentális erkölcsnek hívja Kohlberg, mert a gyerekek itt elfogadhatónak 
tartják mások saját céljaikra való kihasználását. Egy válasz például: „Henz ellop-
hatja a gyógyszert, mert ő is lehet rákos, és akkor neki is szüksége lehet rá, hogy 

  C –C  1998, 379. o.
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valaki ellopja neki a gyógyszert.” És pár példa, amiben az „egyezség” bukkan 
fel szintén: „Kérnék istentől segítséget, mert ha nem cselekszel rosszat, akkor 
Isten megsegít.” Vagy a fi fty-fi fty elve látható talán itt: „Ellopnám a gyógyszert, 
és bocsánatot kérnék Istentől, és börtönbe zárnának, mert mondanám, hogy 
elloptam, és akkor Isten látná, hogy megbűnhődtem, és kiszabadítana.” 

A konvencionális szint azt jelenti, hogy az erkölcsi ítéletek attól függnek, hogy 
mit gondolnak mások. Vannak általános, mindenkire kötelező szabályok, eze-
ket kell követni. A társas norma a mérvadó, a normákat megsértő cselekvések 
minősülnek rossznak.

3. fokozat: kölcsönös elvárások, interperszonális konformitás. Megfelelni az
elvárásoknak, amit a fontos emberek felém támasztanak, „jónak lenni”. Példa: 
„Isten magához akarta venni a feleségét, nem kellett volna lopnia, hanem el 
kellett volna fogadnia.” Emellett itt válik igazán fontossá az aranyszabályba 
vetett hit: „Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben 
ugyanúgy tegyetek ti is velük.” (Mt 7,12)

4. fokozat. Szociális rendszer és lelkiismeret. Teljesíteni kell a vállalt felada-
tokat, a jog, a törvény az alap, cél, hogy a rendszer működését fenntartsuk, a 
„rendszer” álláspontját képviseli. Példa: „Nem szabad, mert nem lopunk.” Vagy 
kicsit a következő felé haladva: „Betörtem volna, mert életet menthettem volna, 
és aztán törlesztettem volna, vagy leülöm a börtönbüntetést.”

Végül a posztkonvencionális szinten az erkölcsi ítéletek elvont etikai elveken 
alapulnak. 

5. fokozat: a társadalmi szerződés fokozata, társadalmi hasznosság és egyéni
jogok. A „relatív” szabályok betartandók a társadalmi egyezség, az igazságosság 
érdekében, de bizonyos „abszolút értékek” (élet, szabadság) ezeken felül állnak. 
„Kétségbe volt esve, de ettől függetlenül bűn, de ezt fi gyelembe kell venni, ha a 
bíróságon felelősségre vonják.” „Szabad volt, mert haldoklott a felesége.”

6. fokozat: egyetemes etikai elvek. Magunk választotta etikai elvek követése, a 
társadalmi szabályozást pedig annyiban, amennyiben erre épül. Ha a törvények 
az alapelvek ellen vétenek, akkor az alapelveket kell követni. Talán példa lehet 
egy 15 éves válasza: „Nem, szabadnak nem volt szabad, de az más kérdés, hogy 
jogos.” „Felülírni nem lehet, amit Isten akar, de próbálkozni lehet.”

Az erkölcsi fejlődés William Damon általi megközelítése részben eltér Kohl-
bergétől, ám lényegét tekintve nagyon hasonló. Különbség, hogy Damon a 
gyerekek igazságosságra, pozitív erkölcsre vonatkozó elgondolásait vizsgálta, 
nem szabályszegések következményeit. Szintén történeteket használt, a kikér-
dezés technikáját alkalmazta. 4-12 éves gyerekeket vizsgált, aminek mentén 
háromszor két egymást követő szakaszt azonosított. Anélkül, hogy ezeket 
részleteznénk, kiemelendő, hogy a pozitív erkölcsi gondolkodásnak így hasonló 
fejlődési lépéseit fogalmazta meg, mint Kohlberg. Az utolsó szakasz a morális 
ítéletek egyetemes, etikai elvek alapján meghozott ítéletei, amelyek a valóságos 
társadalom szabályai felett állnak.
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A morális és vallásos fejlődés összekapcsolódása – 

vallási ítéletalkotás és a hitfejlődés mint értékközpont

A morális és vallásos fejlődés egyaránt értékek, szabályok megértésével és 
belsővé tételével formálódik. Oser és Reich, majd Oser és Gmünder szerint  
a vallásos és morális ítéletek dinamikusan kapcsolódnak össze, a kapcsolatot 
mindkettő fejlődési szintje egyaránt befolyásolja. A vallásos és a morális fej-
lődésre egyaránt jellemző a fejlődési fázisok azonosíthatósága, ugyanakkor 
egyik terület fejlődése sem kiszakítható a személyiség teljes kontextusából, az 
énfejlődés folyamatából. 

A vallásos gondolkodás fejlődése

Goldman 1964-ben Piaget fejlődési elméletét alkal-
mazva építette fel modelljét a vallásos gondolkodás 
fejlődési fázisairól. Ezek nagyjából megegyeznek a 
piaget-i szakaszokkal, annyival kiegészítve, hogy 
szerinte a gyermekben a tízes évei körül valamiféle 
„két világ mentalitása” fejlődik ki.  A vallásos mentalitásban minden lehetsé-
ges, a másikban pedig a tudományos ok-okozatiság tör előre. Ezen a ponton 
elkülönül a két gondolkodás egymástól. A vallásos gondolkodásban az élet 
érték- és jelentőségdimenziója hangsúlyosabb. A két gondolkodás egyensúlyát 
érzékenyen megtalálni a hitoktatás fontos feladata, és ez gyakran morális kér-
dések esetében hangsúlyozott.

Vallási ítéletalkotás

Oser és Gmünder Kohlberg erkölcsi fejlődéselméletéhez kapcsolódva dolgozták 
ki a vallási ítéletalkotás fokozatait.  Dilemmatörténetekkel dolgozva állapítot-
ták meg a vallási ítéletalkotás fejlődési rendszerét. Gyermekeknek, fi ataloknak 
és felnőtteknek tették fel ugyanazt a kérdést, elmesélve egy-egy történetet. Egy 
ezek közül például Paulról szól, aki sikeres államvizsgája után ígéretet tesz barát-
nőjének, hogy feleségül veszi. Angliai jutalomutazása során azonban a repülőgép 
meghibásodik, úgy tűnik, „mindennek vége”. Paul Istenre gondol, imádkozik, 
és megígéri, hogy egész életét a harmadik világ betegei gyógyításának szenteli, 
és ha barátnője nem követi, nem veszi feleségül. Paul megmenekül, és hazaérve 
jó állást ajánlanak fel számára egy neves klinikán, érdemeire tekintettel. Paul 
nem tudja, hogy döntsön.

 H -S  2007.
 T –V –P  1998, 54. o.
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A történt elolvasását interjú követte („Paulnak be kell-e tartani az Istennek 
tett fogadalmát?”), melyben a vallási döntést, mint mélystruktúrát fogták fel, 
ami a vallási kérdésekkel való gondolkodásnak az alapját képezi. Ahogy Kohl-
berg, úgy Oser és Gmünder is hat fokozatot állapít meg, s ezek elemzéséhez, 
megértéshez hét dimenziót használ.

1. fokozat: Itt a legfőbb valóságnak, mint egyedüli hatalomnak a fi gyelembe
vétele történik, a válaszadó úgy érzi, Paulnak nincs valójában választási lehe-
tősége, vagy beváltja ígéretét, vagy bűnhődni fog. Jól szemlélteti ezt egy tízéves 
kisfi ú válasza: „El kell menni. Azért, mert megfogadta. (…) Ha fogadalmat tett, 
teljesíteni kell a fogadalmat (…), mert különben büntetést kap az ember.”  
(Schweitzer 1999 113.o.)

2. fokozat: A második fokozatban jelenik meg a szubjektum. A válaszadó úgy 
érzi, hogy legfőbb valóság rítusok által befolyásolható, vagyis hatásom van rá. 
Az emberi cselekedetnek itt nagyobb az értéke, az Isten és ember közötti kap-
csolatnak két oldala van, ami kölcsönös jóindulatra épül. Ugyanakkor az elsőhöz 
hasonlóan nincs valójában választási lehetőség. Egy kilencéves fi ú válaszából 
ez jól érzékelhető: „Igen, meg kell tennie, hiszen Isten is megmentette Pault. 
Talán azért mentette meg, mert ő mindig szerette Istent. (…) Ha ugyanis mi jók 
vagyunk Istenhez, akkor talán Isten is segít rajtunk.”  

3. fokozat: Ebben a fázisban a válaszadó úgy ítéli meg, a személyes autonómia, 
a döntés Paul kezében van, Isten nem avatkozik bele. Itt valójában az ember 
szabadsága az Isten szabadságát csorbítja. Egy 34 éves nő válasza jól mutatja 
ezt a fázist: „A hiba már eleve az volt, hogy Paul a jó Istennel üzletet kötött. 
Ezt én ilyen helyzetben gyerekesnek tartom. A kérdés az, mit vár még Paul az 
élettől, ha mindent fel kell adnia, amiben örömét lelte…” Itt az Istennel kötött 
üzlet elutasításra talál.

4. fokozat: A negyedik fokozatnál ez a személyes autonómia továbbra is jelen 
van, de abban a formában, hogy minden emberi lehetőséget eleve a legfőbb 
valóság biztosít. Egy 53 éves férfi  válaszából láthatjuk ezt: „…ő ezt az ígéretet 
nem szabad döntésből tette, hanem félelemből, tehát nem szabad döntés volt (…) 
ilyen kényszerhelyzetben nem teljesen szabadon ajánlja fel magát. (…) Ha hisz, 
akkor abból számára logikusan bizonyos kötelességek következnek, amelyek 
inkább benső lelki szükségből és szabadágból fakadnak. (…) amit nem szaba-
don ad az ember Istennek, annak nincs semmi értéke.”  A szabadság itt sokkal 
inkább alapfeltétele az igazi vallásos cselekedetnek. A személy önmagát teszi a 
gondolkodás tárgyává, ami egy önrefl exív folyamat eredménye. 

5. fokozat: Az ötödik fokozat a kommunikatív vallási gyakorlat szemlélete,
vagyis minden cselekmény előfeltétele és értelme a legfőbb valóságtól szár-

 Uo.
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mazik. Egyben így ez a legmagasabb fokú emberi autonómia. Az alábbi válasz 
mutatja ezt: „…aligha tudom komolyan venni az Istenhez fűződő viszonyt, és 
Istennek aligha tudok megfelelni, ha nem vagyok a barátnőm felé becsületes (…) 
mindez közvetett úton Isten akaratának a kifejeződése (…). Nem tudom Istenhez 
fűződő viszonyomat mindettől függetleníteni, mert akkor azok tartalmatlanná 
válnának, és ezáltal menekülés lenne…”  

6. fokozat: A hatodik szakasz posztulátumként szerepel a modellben, hipo-
tetikus jelképe van, nem lehet kimutatni úgy, a legfelsőbb, legérettebb ítéletet 
hordozza.

Az első fokozat előtt is megjelölnek Oserék egy fokozatot (0. fokozat), ahol 
a gyermek még nem képes különbséget tenni az önmagán kívülálló hatóerők 
között, ez a vallás előtti magatartás. Az első fokozatba való átlépés azt jelenti, 
hogy a nevelőktől tanult viselkedési szabályt az általa még meghatározhatatlan 
„legfőbb valóságnak” viszi át. 

Oserék elméletéből jól látható a kognitív fejlődéssel való kapcsolat, ugyan-
akkor fontos, hogy itt nem vallási fejlődésről, hanem vallási ítéletalkotásról van 
szó, Kohlberg analógiájára.

A hit mint az életértelem kutatása

James W. Fowler (1980) elmélete bizonyos szempontból párhuzamos Oser és 
Gmünder elméletével, de Fowler közben kapcsolatot keres Erikson fejlődésel-
méletével is. Fontos megjegyezni, hogy Fowler sem vallási fejlődésről beszél, 
hanem „hitről”, a „hit fejlődéséről” gondolkodik, 
ezzel persze sok kérdést indítva el, de mindvégig 
pszichológiailag igyekszik megragadni ezt.

Megközelítése Franklhoz (1996) hasonlóan a világ 
értelmének, a létértelemnek a megteremtésére épül. 
A létértelmet az embernek magának kell felfedeznie, 
ez az „értelemteremtés” az emberi lét sajátossága. A létértelem megtapasztalása 
Fowler (1980) szerint az a bizalom, ami nem értelemmel szerzett tapasztalás, hanem 
egy folyamatos „tett”, amellyel valakiben vagy valamiben megbízunk. Ez fejlődik 
tovább a lojalitás érzésébe. Fowler (1980) hangsúlyozza, hogy bár ezek a fogalmak 
interperszonális viszonyokban jelennek meg, emberi kapcsolatok jellemzői, mégis 
mindig felsőbbrendű értékek közvetítői, vagyis „felsőbbrendű értékcentrumok 
útján valósulnak meg”. A hit hárompólusú képlete így az én szubjektuma, a másik, 
vagyis a tárgy és a közös érték- és erőközpontok e kettő felett állva. A hit így az 
életértelem kutatása, és ez általános emberi vonás. „Mivel mindenkinek szüksége 
van létértelemre, ezért mindenkinek hite is van” – mondja Fowler.  

 Uo. 117. o.
 Uo. 126. o.
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Fowler (1980) hitfejlődésének vizsgá-
lata kevésbé defi niált, kutatási módszere 
nyitottabb, mint az eddig bemutatottak, 
két és fél órás félig nyitott interjúk alap-
ján végzi elemzéseit hét szempont szerint. 
Ebből három Piaget–Kohlberg fejlődési 
fokozatait veszi alapul, a többiben a szo-
ciális érzékenység, a tekintély kérdése, a 
„világösszefüggések érzékelése” és a szim-
bólumképesség fejlettsége kerül előtérbe.

Az interjúk alapján Fowler (2006) hét 
hitfejlődési fokozatot különít el.

0. fokozat: Első hit. A magzati kortól néhány hónapos korig tart. Még a be-
szédképesség előtt járunk, a tudat még csak formálódóban van, azonban épül 
a bizalom, amivel a gyermek a környezete felé kapcsolódni kezd. Így lesz ez a 
fokozat, ahogy az érzelmi-kapcsolati fejlődés témakörénél láttuk, a későbbi 
vallási fejlődés alapja.

1. fokozat: Intuitív-projektív hit (kora gyermekkor). A műveletek előtti gondol-
kodás (Piaget) a fantáziát, a képzelőerőt hívja segítségül a világ értelmezéséhez, 
amit nem a logika törvényei irányítanak. Ez a fokozat ereje, de gyengesége is 
egyben. Hiszen a képzelet nem csupán erő, de félelem forrása is lehet, olykor 
épp a felnőttek mondásaiból táplálkozva („Isten mindenhol ott van, mindent 
lát…”)  Tudjuk, hogy a műveletek előtti szakaszra jellemző, hogy a kapcsolatok 
egocentrikusak, az ő nézőpontjukból tudják csupán értelmezni a világot, nem 
képesek a decentrálásra, a másik nézőpontjának felvételére. Ez szintén lehet 
nem csupán erő, biztonság, hanem a bűntudat forrása is („miattam történt”). 
Így az erkölcsi ítéletekkel is óvatosan kell bánnunk ebben a szakaszban. 

2. fokozat: Mitikus, szó szerinti hit (iskoláskor). A kognitív fejlődés szakaszai-
ban is láttuk, a világban való tájékozódás szempontjából központi jelentőségűvé 
válnak a történetek, szimbólumok, mítoszok. A gyermekek ekkor általában 
kedvelik a cselekményes bibliai történeteket, hiszen már képesek elválasztani 
a meséket a valóságtól, képesek az ok-okozati összefüggések megértésére, az 
idői-téri rendezettségre. Ugyanakkor már képesek átvenni más nézőpontját is, 
belehelyezkedni mások helyzetébe, így abba is, hogy Isten hogyan tekint rájuk. 
Az istenkapcsolat személyesebbé válik. Ugyanakkor a konkrét-operacionális 
gondolkodás szakasza (Piaget) szó szerinti értelmezéseket jelent. A hittartalmak 
vagy erkölcsi szabályok magyarázatánál a konkrét, szó szerinti értelmezés jel-
lemző. Isten pedig emberi lényként, antropomorfi zálva jelenik meg. Egy tízéves 
kislány így mesél Istenről: „Isten (…) azt teszi, amit jónak tart, és megpróbálja a 
legjobbat cselekedni és – ott fent az égben él. (…) Isten állandóan őrködik minden 

 Uo. 131. o.
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ember felett. Mindenesetre megpróbálja.”  A fokozat erőssége a történetekbe 
való beleélés ereje, a történetek megélése, nem pedig ezek kritikus átgondolása. 
Erre fontos lehet pedagógiailag építeni.

3. fokozat: A szintetikus-konvencionális hit szakasza (serdülőkor). A hit ebben
a fázisban konvencionális, vagyis nem személyes, hanem inkább másoktól átvett 
hit. Ezért a szintetikus jellege, vagyis, hogy az egyes tartalmi részek még nem 
integráltak, nem feltétlenül illeszkednek egymáshoz egy belső egységet alkotva. 
A kritika hiánya jellemző, a szülők, az egyház, a kiemelt kortárs közösség, egy 
fontos Másik véleménye, üzenete a döntő, „náluk a bizonyíték”. Fowler szerint a 
hitnek ebben a fázisban sokféle, összekeveredett, komplex vagy éppen ellentétes 
információt, értéket kell összerendezni, tájékozódni ezek között, amelyek az 
identitás alapjai lehetnek. Ebben a fázisban, ahogy a kognitív fejlődés szakaszai is 
mutatták, tipikusan kiemelkedik a tekintély szerepe, megnő a személyes kapcso-
latok jelentősége. Ebben rejlik ereje is, a személyes történetek formálódása által, 
amelyek beépülnek az egyén hitébe és identitásába. Veszély lehet ugyanakkor, 
hogy az autonómia kialakulását nehezítik a mások elvárásainak és értékelésének 
való folyamatos megfelelni akarást indukáló helyzetek vagy a kiemelt kapcso-
latokban bekövetkező csalódások, „elárulások”. Az egyéni tapasztalatok és a 
mások véleményével való szembesülések a kritikusan refl ektív gondolkodásmód 
kialakulásához vezetnek, ami fontos tényező az identitás alakulásában is.

4. fokozat: Egyénivé és gondolkodóvá váló hit vagy individualizáló-refl ektív
hit (kezdete a késői i  úkor, de nem lehet életkorhoz kötni). Azt mondhatjuk, 
hogy ebben a szakaszban mint „funkciógyakorlás” az autonómia, az individu-
alitás talán túlzó mértéke jellemző. Ahogy az idézet mutatja: „Ami pedig az 
én vallásosságomat illeti, ha ön azt az intézményes vallás szempontjából kér-
dezi, akkor nekem alapjában véve nincs vallásom.”  A saját véleményformálás 
időszaka ez, a „személyessé tétel” a kritikán keresztül. Ennek a hitfázisnak a 
jellemzője az ún. „mitológiátlanítás”, amelyben az egyén arra törekszik, hogy a 
maga valóságában szemlélje a világot. Tudatosabbá válnak cselekedetei, visel-
kedése, megtalálja a helyét egy adott csoportban, és felveszi az ehhez tartozó 
szerepeket, értékeket, ítéleteket.

5. fokozat: Elkötelező hit vagy konjunktív hit. Ebben a szakaszban a dialo-
gikus értelmezés, a nyitottság jelenik meg mind a hit, mind a kapcsolatok vo-
natkozásában. Kidolgozott önálló látásmód, egészséges magabiztosság jellemzi, 
újra fontossá válnak a szimbólumok és rituálék. „Nem az számít, hogy minek 
nevezik.”  – hallhatjuk ilyenkor. Az egyén átgondolja, újraértelmezi a múltját, 
önmagával kapcsolatban újabb felismerésekre jut. Fowler ezt a fejlődési fázist 
általában középkorra teszi vagy éppen még későbbi életkorhoz kapcsolja. 

 Uo.
 Uo. 134. o.
 Uo. 137. o.
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6. fokozat: Univerzalizáló hit. Fowler (1980) legutolsó fázisát kivételesen ritka 
jelenségként jellemzi. Példaként nem tudott olyan embert találni az interjúk 
során, akik elérték ezt a fokozatot, inkább a történelem nagy alakjait tekinti 

példának (pl. Mahatma Ghandi, Teréz anya). Fowler 
(1980) véleménye szerint az ötödik és a hatodik fázis 
közötti különbség, hogy az univerzalizáló hitben 
élő emberek fölül tudnak emelkedni önmagukon, 
s a környezetüket helyezik önmaguk elé.

Nagyon fontos látni, hogy a gondolkodás fejlődé-
sével hogyan függ össze az etikai ítéletalkotásunk, 
és hogy mindez a vallási ítéletekkel, a hit létértel-
met adó fejlődésében miként formálódik. Ugyan-
akkor, ahogy az érzelmi-kapcsolati fejlődés vonat-
kozásaiból láthattuk, az erkölcsi, morális döntések 
ennél összetettebbek. Az etikai orientáción nem 

csupán bizonyos erkölcsi szabályok megtanítását, megértetését és betartatását 
kell értenünk, hanem valójában az empatikus, felelősségteljes embertársi viszo-
nyulás képességének kialakítását. Bár következnek ebből konkrét viselkedési 
szabályok, akár közösség által, akár egyéni döntés alapján, de az együttérzés, 
szolidaritás szempontjai nem elhanyagolhatók. 

Gondoskodás alapú moralitás 

Gilligan elmélete  érzelmi alapokról közelít, és így a moralitásnak egy sokkal 
inkább gondoskodás szempontú megközelítését ragadja meg.

Gilligan mint fejlődéspszichológus Kohlberg munkatársa volt.  Kutatásaik 
során arra fi gyelt fel, hogy a posztkonvencionális szint elérése után a válaszadó-
kat gyakran nem valamely univerzális és elvont törvény, hanem a másokról való 
gondoskodás motiválta az ítéletalkotásban, megoldáskeresésben. Az ő erkölcsi 
döntéseiket elsősorban a másokhoz való viszony, a személyek közötti kapcsolat 
határozta meg.  A kohlbergi elmélet Gilligan szerint inkább a jog és kötelesség 
etikájára épít, míg Gilligan inkább a személyes kapcsolatok, a felelősség alapján 
működő moralitást helyezi előtérbe.  

A két megközelítésmód különbségét a korábban megismert Heinz-dilemmára 
adott válaszok különbségeivel szemléltethetjük. Annak kapcsán, hogy szabad 
volt-e Heinznek ellopnia a gyógyszerésztől a gyógyszert a felesége életének 
megmentése érdekében, két tizenegy éves gyerek közül egyikük (Jake) azt 
emeli ki, hogy ebben a helyzetben az élethez és a tulajdonhoz való jog ütközik. 

 N  2012.
 K  2012.
 Uo.
 N  2012.
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Jóváhagyja a gyógyszer ellopását, mert az élethez való jogot előrébb tartónak 
értékeli, mint a tulajdonhoz való jogot. A másik gyermek (Amy) azonban nem 
oldja meg ilyen egyszerűen a dilemmát, mintha kitérne a konkrét kérdés elől 
(elveheti-e Heinz a gyógyszert?), inkább alternatív megoldásokat keres, ame-
lyekben sokkal inkább az emberi kapcsolatok emelhetők ki (kérjen kölcsön 
ismerősöktől, beszéljen újra a gyógyszerésszel). A kapcsolatok, a kommunikáció 
jelenti számára a megoldást, és nem elvont elvek és igazságok szerint hoz egy 
döntést. Gilligan szerint itt nem arról van szó, hogy Jake vagy Amy erkölcsi 
ítélete jobb vagy rosszabb, hanem arról, hogy mindketten másként közelítik 
meg a dilemmát.

Láthatjuk, hogy míg a kohlbergi megközelítés ítéletei az emberek közötti 
szimmetriát vették alapul, az erkölcsi döntések racionalitását hangsúlyozták, 
addig a Gilligan által hangsúlyozott „gondoskodás etikája” az emberek közötti 
kapcsolatok fontosságára, az empátiának, valamint 
a konkrét, kontextusba ágyazott szituációnak a je-
lentőségére mutat rá. Vagyis arra, hogy az igazságos-
ság nem absztrakt elvek mentén dől el, az erkölcsi 
döntéseink a gyakorlatban nem tisztán racionális 
elvek útján mennek végbe. Gilligan további kuta-
tásaiban felnőtt nőket vizsgált, akik nem kívánt 
terhességükről hoztak döntést.  Az interjúk alapján 
Gilligan a gondoskodás moralitásának három lépcsőfokát különböztette meg, 
amelyek párhuzamba állíthatók Kohlberg fejlődési stádiumaival. A különböző 
fejlődési szinteket a konkrét döntési helyzeten, a terhességről való döntésen 
keresztül vezeti le:  

Az első szint az egoisztikus perspektíva, ahol az erkölcsi döntést az egyéni 
túlélés és érdek határozza meg. Ez az önféltő, önmagáról gondoskodó szem-
lélet a magzatot önmaga részének tekinti, a környezettel való konfl iktusokat 
csökkenteni, a felelősséget elhárítani igyekszik a saját feszültségcsökkentése 
érdekében. Továbblépés ebben a szintben, ha a személy elkezd másra is fi gyelni, 
párjára és a gyermekre. A felelősségérzet így már kiterjed, de ez gyakran sok 
szorongással jár, az alkalmatlanság, csökkent értékűség érzésével.

A következő szint Gilligan szerint a konvenciók szerinti tájékozódás szintje. 
Az irányító elv a környezet elvárásainak való megfelelés, a másokhoz tartozás, 
befogadottság, elismerésérzés megszerzése. A társadalmi szerepelvárások min-
den egyéni szempontot felülírnak, kötelességgé válnak. Mások megbecsülését, 
szeretetét igyekszik így kivívni a személy. A továbblépést jelzi, ha felismeri, 
hogy nem csupán másokért, önmagáért is felelős az ember, a jóság mellett 
„őszintének” lenni is fontos.
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A gondoskodás szempontú erkölcsiség legmagasabb szintje Gilligan elméleté-
ben az erőszakmentesség morálja. A saját érdek a külső érdekekkel együtt dina-
mikus egységet alkot, az együttműködés, a véleménycsere emelkedik ki. Abban 
keressük a megoldást, hogy se befelé, se kifelé ne alkalmazzunk erőszakot. Ez 
pedig nem egy kívülről jövő elvárás, hanem belső igény. Az erőszakmentesség 
azt is jelenti, hogy mindenki az erejéhez mérten hordozza a terheket.

A gondoskodó-felelősségvállaló és az igazságosságkereső megközelítési mód 
válik így ketté. Ugyanakkor mindkettő lehet releváns: hogy melyiket alkal-
mazzuk, leginkább a problématerület és a személyes érintettség határozza 
meg. Azokat a helyzeteket, amelyekben valaki személyesen is érintett, inkább 
a gondoskodás-felelősség szempontjából ítéli meg, mint amikor tőle független 
helyzetről kell véleményt mondania. Érdemes felfi gyelni rá, hogy Gilligan sza-
kaszai – még elnevezésükben is – párhuzamot mutatnak Kohlberg szakaszaival, 
azonban itt életkori megkötéseket Gilligan nem használ. 

A moralitás érzelmi vonatkozásait hangsúlyozza Martin L. Hoff mann is, 
kiegészítve a Kohlberg-féle kognitív-strukturális szemléletet az érzelem szem-

pontjaival.  Azt mondja, az embertársak iránti jó-
akarat nem csupán a Kohlberg által feltételezett 
legfejlettebb moralitás szintjén kerül előtérbe, 
hanem a morális fejlődés minden szintjén fontos 
hatótényező. A kapcsolati fejlődés jelentőségére 
gondolhatunk így a morális fejlődés szempontjából.

A proszociális cselekvésnek, vagyis hogy másnak jót akarok, leginkább az 
empátia az előfeltétele. Hoff mann szerint az erkölcsös magatartást a beleérzés 
motiválja. Az empátia vezet rá, hogy a másik ember rossz helyzetén javítani 
akarjak. Talán egyértelmű a gondoskodó-felelősségvállaló moralitásban a meg-
jelenése, az empátia fejlettségének hatása a döntésekre. 

Az erkölcsi elvek tehát az ítéletalkotás folyamatában érzelmeket keltenek, 
amelyek segítik az elvek melletti elköteleződést. Az elvek biztosítják, hogy 
döntéseink ne csússzanak túlzottan a szubjektivitásba, önkényességbe.

A másik ember rossz helyzetével való szembesülés bennünk is rossz érzése-
ket kelt. Erre az empátiás distresszre  adott válasz kétféle motívumot rejthet. 
Egyrészt javítani-segíteni igyekszünk a másik helyzetén, másrészt a saját di-
stressz érzésre fókuszálva csökkenteni ezt a rossz érzésünket. Az egoisztikus és 
a proszociális motívumok a segítő megnyilvánulásban együtt vannak jelen (eg-
oisztikus és genuin altruizmus).  Érdemes itt gondolnunk a korábban kifejtett 
mentalizáció, refl exív funkció fogalmára. Mikor az empátiás distressz empátiás 
törődésként fordul cselekvésbe, az azt jelenti, hogy a megfi gyelő átveszi a másik 
ember perspektíváját is, a fi gyelem a saját személyéről a másikra helyeződik. 

 Uo.
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A cselekvésben így nem lesz önzés. Azt is mondhatjuk, hogy az empátiás törődés 
etikája Jézus etikája.  Vagyis a másik személy helyzetébe, érzelmi állapotába 
helyezkedve, az ő perspektívájából ítéljük meg a helyzetet – ez a mentalizáció. 
Gondolkodó és érző lénynek tekintjük a másikat. Nem csupán szerepeik alapján 
ítéljük meg, hanem egész emberként viszonyulunk 
hozzá. Törődünk azzal, hogy mit érez és gondol.  
Úgy fogadjuk el (szeretjük) a másikat, ahogy ne-
künk lenne szükségünk erre a szeretetre ebben a 
helyzetben, és eszerint cselekszünk, vagyis ahogy 
szeretnénk, ha velünk hasonló helyzetben cselekednének: szeretetteljesen. Nincs 
egy objektíven legjobb cselekvés, hanem a tőlem telhető jó cselekedet valósít-
ható meg.  Ezt az énfejlődés teszi lehetővé, ugyanakkor a vallásos vonatkozás 
is értelmezhető ebben a folyamatban.

Horizontális és vertikális lelkiismeret

A moralitás vallásos vonatkozásában megállapítható egy horizontális és egy 
vertikális irányú lelkiismereti működés. Horizontális síkon a lelkiismeretnek 
nincs közvetlen vallási vonatkozása, itt az embertársi kapcsolatok minőségének 
ellenőrzése a cél, a morális követelményeknek akar megfelelni a személy.

Vertikális síkon azonban a lelkiismereti működés az ember és az Isten kap-
csolatának kontrollját biztosítja. Németh Dávid (2012) gondolatával itt min-
den lelkiismereti döntés mélyebb dimenziót érint, a felebaráttal kapcsolatos 
döntés egyben „hitdöntés”. Nem a meglévő szabályok kikényszerítését jelenti, 
sőt gyakran inkább ezek korrekcióját, felülbírálatát adja. Az erkölcsi fejlődés 
bármely fázisában megjelenik. A hitfejlődéssel pedig úgy áll kapcsolatban, 
mintha „megtörne rajta az isteni üzenet”.  Vagyis egy alacsonyabb szintet 
mutató hitfejlődésnél még jelentősebben érezhető az ereje.

Három fő működési területről beszélhetünk a vertikális síkon, úgymint az 
Isten-közelség érzékelése, az Isten gondolatának megfelelő világ- és életszem-
lélet fenntartása, és az Isten szerinti önértékelés biztosítása.  Mindhárom az 
Istennel való kapcsolatra, mondhatjuk azt, egy mentalizáló kapcsolatra épít. 
Az Isten-közelség érzékelése a morális fejlődés első szakaszában, horizontális 
síkon a szeretetet elvesztésének félelmét jelenti (így kell tenni, mert így fognak 
szeretni). Későbbi időszakokban is fennmaradhat, mikor az erkölcsi ítéletal-
kotásban a valakihez való tartozás igénye jelenik meg. Vertikális síkon ez az 
Istenhez tartozás elsődlegességét jelenti.

  N  2012.
  T  et al. 2009.
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Az Isten gondolatának megfelelő világ- és életszemlélet fenntartása a törvé-
nyek beláthatóságán alapul, vagyis e miatt a beláthatóság miatt nem kérdője-
leződnek meg a morális tételek. (Erős kétségek azonban megváltoztathatják.) 
A külső és belsővé vált erkölcsi szabályoknak így van egy vertikális „ellenőrzése”. 

Végül a harmadik szempont, ahogy az önértékelésünk a lelkiismeretünk-
höz kapcsolódik. A környezet elvárásainak való megfelelés (vagy meg nem 

felelés) magával hozza a környezet visszajelzé-
sét, amit – mint láttuk korábbi példákban – nem 
csupán a teljesítményre, hanem könnyen egész 
valónkra vonatkoztatunk, hat önértékelésünkre. 
A hit lehetőséget ad arra, hogy vertikális síkra 
helyezve a társas közeget akár módosítva élhessük 
meg önmagunkat, hogy mi az értékünk, „kik va-
gyunk”. A morális kérdések lényegi szempontját, 

hogy a másikat reálisan lássam, csak akkor tudom megtenni, ha tudom, én 
magam ki vagyok. A hit a vertikális lelkiismerettel segíthet ebben, az önér-
tékelés, énkép, identitás támogatása által. Úgy tűnik, a vallás és a moralitás 
az énfejlődés szintjén kapcsolódik össze a mentalizáció, refl exív funkció, 
istenreprezentáció egységében.

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Az értelmi fejlődés szükséges-e a hit vagy a vallási ítéletek fejlődéséhez?

– Milyen pedagógiai módszereket érdemes leginkább használni a vallási 

és morális kérdések fejlődésének egyes fázisaiban?

Moralitás-vallás-énfejlődés – megbocsátás

A megbocsátás szemléletes példája a moralitás-vallás-énfejlődés összekapcsoló-
dásának. Ennek megértéséhez még egy elméleti modell megismerése szükséges, 
mely elmélet segít a megbocsátáshoz nélkülözhetetlen mentalizációs folyamat 
fejlődését is megértenünk. 

A szelff ejlődésről Klein  és Kernberg (2004) alapján leegyszerűsítve elmond-
hatjuk, hogy az érett személy integrálni képes a jó és rossz tapasztalásokat mind 
az önmaga, mind a fontos másik vonatkozásában. Elakadásnál a szelf (énmagam) 
jónak éli meg magát, a rosszat pedig kivetíti a tárgyra (másikra), érzelmeiben 
így a másik elutasítása dominál. Tapasztalatait és érzelmeit belső jóra és külső 
rosszra hasítja. Így nehéz számára az empatikus mentalizálás, és így képtelen 
a megbocsátásra. Érettebb szerveződésben a szelf el tudja fogadni a jót és a 
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rosszat önmagában és a másikban egyaránt. Tudja, megélhető számára a saját 
hibája és jósága éppúgy, mint a másikban lévő rossz és jó. Így, ha megbántják, 
felül tud kerekedni a leértékelés, megvetés érzésein, és képes lesz megbocsátani. 
Ugyanakkor Gartner azt mondja,  megbocsátani az képes, akinek valaki már 
megbocsátott. „…és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az 
ellenünk vétkezőknek.” (Mt 6,12). Ha tudjuk, hogy más „tartalmazta”, elfogadta 
bennünk a rosszat, akkor képesek leszünk mi is ezt megtenni, mert nem lesz 
szükségünk a bennünk lévő rossz kivetítésére. Ez a tapasztalás a megbocsátás 
alapja. „Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymás-
nak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.” (Ef 4,32) Ez pedig 
rámutat az Istenben hívő emberek fontos pszichológiai erőforrásaira. Ahogy a 
hit járulhat hozzá az énfejlődéshez, morális fejlődéshez. A személyiségfejlődés 
így dinamikus rendszert feltételez ezen mechanizmusok között.

A megbocsátás mint morális aktus

Enright és munkatársai a megbocsátást egyben morális aktusnak is tekintették, 
és Kohlberg fázisainak mentén szakaszolták.  Az érzelmi-kapcsolati tényezőn 

túl tehát a normatív életciklushoz kapcso-
lódó leíró és kognitív vonatkozásokat is 
érdemes fi gyelembe vennünk. 

Ha életkorilag tekintünk a megbo-
csátás gyakoriságára, azt tapasztaljuk, 
hogy a kisgyerekek nem is értik igazán 
a megbocsátás lényegét. Kiemelkedő je-
lentőséget tulajdoníthatunk azonban a 
serdülőkornak, főként a szülőkkel való 
érzelmi kapcsolat átalakulásának folya-
matában. Régi rossz érzések, fájdalmak 
kerülnek felszínre, ezeknél a megértés és 

a megbocsátás szerepe jelentős. I  úkorban azt tapasztaljuk, nehezebb megbo-
csátani, talán az önmegvalósítás központi feladata miatt, ami egocentrizmust 
követel. Az élet középső szakaszában az empátia és a másokról való gondos-
kodás növeli a megbocsátási készséget. Az öregkor pedig a kiengesztelődés, a 
belső konfl iktusok megoldásának kiemelt időszaka, a megromlott kapcsolatok 
helyreállításának ideje.

A normatív életciklusokat részben követik a megbocsátás morális-tartal-
mi fejlődésének szakaszai. Enright és munkatársai szerint a megbocsátás 
fejlődése párhuzamba állítható az erkölcsi ítéletek fejlődésével, jelezve ezek 

 S  2006.
 H -S  2007.
 Uo.
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összekapcsoltságát. Bár tudjuk, hogy ez a kognitív tartalomra való leszűkítés 
nem felel meg a kérdés komplexitásának, mégis érdemes e fejlődési fázisokra 
is rátekintenünk.

Enricht hat fejlődési fázist határoz meg a megbocsátás fejlődésében. Míg a korai 
szakaszokat adott életkorokhoz köthetjük, a későbbiek inkább a személyiség érett-

ségétől függnek. Első fázisként Enricht és munkatár-
sai  a bosszúval teli megbocsátást azonosítják, ez a 
„szemet szemért” elv alapján csak a bűnhődés után 
tudja elképzelni a bocsánatot. A bosszú visszaállítja 
az egyenlőséget és igazságot szolgáltat. Nincs ebben 

empátia és elfogadás, csak alku van. A második fázis megbocsátásának feltétele 
a jóvátétel. A régi helyzet visszaállítása vagy kárpótlása jelenik meg ebben mint 
igény. Itt már érezhető az érzelmi kapcsolat megújításának vágya, valamennyi 
kölcsönösség. A harmadik szint a tekintély hatására történő megbocsátás. A tá-
gabb közösség elvárásainak nyomására következik be, amit nem feltétlenül követ 
a harag elengedése, a megbocsátás belsővé válása. Még formális, logikai, külsőleg 
adott szabályok vezérlik. A negyedik fázisban a sértett életfi lozófi ája, vallása 
motiválja a megbocsátást, ami az elvek, parancsok belsővé válásával valódi, belső 
átalakulással járó megbocsátás lehet. Az ötödik fejlődési szakaszban az emberi 
kapcsolatok, az egyensúly érdekében születik meg a megbocsátás. A legmagasabb 
szinten a megbocsátás mint a szeretet aktusának kifejezése jelenik meg. Ehhez 
szükséges az egyenlőség belátása, a másikra és nem a cselekedetre fi gyelés, így 
feltétel nélküli folyamattá válik. 

Látható ebben a fejlődési folyamatban a párhuzam az énfejlődés, a korábban 
megismert mentalizáció fogalma (a mások és a magam mentális folyamatainak 
– gondolatainak, vágyainak – a megértése) és a hitfejlődés között. A megbocsá-
tás mint a szeretet aktusa feltételezi a mentalizációt, ami egyszerre kognitív
fejlődési szint, ugyanakkor az énfejlődés, kapcsolati fejlődés eredménye is,
hiszen csak a másik elég jó tükrözésével, érzelmi jelölésével fejlődhet. A hitben
az ősbizalomban megtapasztalt megbízható, megbocsátó istenreprezentáció
segíti ezek hatásait.

Az érett megbocsátás morális döntésében tehát megmutatkoznak az érett 
tárgykapcsolatok, a kognitív funkciók az empátia és a vertikális lelkiismeret 
egyaránt. 

A bejárt szövevényes utat a morális fejlődés és a hit vonatkozásában talán 
segít integrálni Esterházy Péter gondolata: „A megbocsátás igényes emberi tett. 
[…] a megbocsátás az emberi erőfeszítés és az isteni kegyelem csodálatos együt-
tese. Az ember dolgozzék magán, de hagyja is, hogy dolgozzék rajta az Isten.”  

 Uo.
 E  2002.
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– Az érzelmi-kapcsolati fejlődés szükséges-e a hit vagy a vallási ítéletek

fejlődéséhez?

– Mi az, amit egyes életkorokban nem várhatunk el a gyermektől a hi-

toktatás során, és mivel segíthetjük elő a következő fejlődési szakaszt?
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A fejezetben először megkísérlem elhelyezni az evangélikus nevelési-oktatási 
intézmények nevelési rendszerét a neveléselméletek sorában, ezen belül tárgya-
lom az etikai nevelést. A második részben végigtekintem, hogy az evangélikus 
gimnáziumok mindennapjaiban milyen formákban jelennek meg az etikai 
kérdések, és teszek néhány javaslatot ezekkel kapcsolatban. 

1. Neveléselméleti bevezetés

1.1 A hagyományos és a reformpedagógiai nevelési modell

A neveléselmélet a hagyományos, a 20. század derekáig uralkodó nevelési mo-
dellt Jan Amos Komensky (1592–1670) és Johann Friedrich Herbart (1776–1841) 
nyomán comeniusi-herbarti modellnek nevezi. A comeniusi-herbarti modell a 
20. században sok szempontból nem elégítette ki többé az iskolával szemben
támasztott elvárásokat. Számos reformpedagógiai kísérlet született, amelyben

Kézdy Edit
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a nevelés egy vagy több elemét próbálták meg újragondolni. Ezeket – az egy-
mástól különböző – módszereket reformpedagógia néven szokták összefoglalni. 
A két modell alapvető elvi különbségeit az alábbi táblázatban foglaltam össze.

1. táblázat. A hagyományos és reform nevelési modellek összevetése

Comeniusi-herbarti modell Reformpedagógiai modell

Célfelfogás
Normatív. Magatartási 
normákat, etikai értékeket 
közvetít.

Értékrelatív. Tagadja, hogy 
lennének átadandó értékek.

Céltartalom Vallásos, morális Önfejlesztő

Személyiségkép
Regulatív. A személyiség 
motivációs komponenseinek 
fejlesztésére törekszik.

Intellektuális. Ismeretek jár-
tasságok, készségek, képessé-
gek fejlesztését tűzi ki célul.

A nevelési folya-
mat szabályozott-
sága

Irányított. A pedagógus 
irányítja, szervezi a tanulási 
folyamatot, választja meg a 
módszereket.

Szabad. A pedagógus nem 
irányítja a tanulási folyamatot, 
csak a feltételeket teremti meg 
ahhoz.

A nevelési folya-
mat bázisa

Befogadásra épülő. A diák 
passzív befogadója a tan-
anyagnak, a tanár az aktív.

Aktivitásra épülő. A diák 
változatos aktivitások, tevé-
kenységek révén tanul, nem 
csupán „fi gyel”.

A nevelési folya-
mat hatásszerve-
zése

Intellektualisztikus. Főként 
verbális eszközöket érvénye-
sít.

Naturalisztikus. A diák 
aktivitására, tevékenységére 
épít, a tapasztalatot, a beideg-
zést, a begyakorlást részesíti 
előnyben.

A nevelési folya-
mat metodikája

Direkt. A nevelő határozza 
meg és közvetíti a tartalma-
kat.

Indirekt. A nevelő feladato-
kon, a közösség életének szer-
vezésén keresztül irányítja a 
tanulást és a személyiségfej-
lődést.

A gyakorlatban a legtöbb iskolában szinte minden szempontból kevert neve-
lési módszereket alkalmaznak, illetve váltogatják a hagyományos és a reform 
elemeket. Eltagadhatatlan azonban az a trend, hogy a „fi gyelek – leírom – otthon 
megtanulom” módszert ma nem fogadja el sem gyerek, sem szülő, a diák sokkal 
változatosabb, nem egyszer maga választotta tevékenységformák útján hajlandó 
és képes tanulni. Az információk forrása többé nem az iskola vagy a minden-
tudó pedagógus, bárki hozzáfér rengeteg információhoz az iskola falain kívül 
is. A pedagógiai cél az információk szűrésére, rendszerezésére, értelmezésére 

  B  1997.
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képes, belsőleg kontrollált, autonóm, a közösségben együttműködő, pozitív 
célokért élni tudó személyiség kialakulásának elősegítése. 

Bábosik István javasolt egy szintetikus modellt, amely őrzi a hagyományos 
pedagógia előnyeit, de a reformtörekvésekből beemeli azokat az új elemeket, 
amelyek a megváltozott korban, társadalmi környezetben célravezetőbbnek 
tűnnek.

2. táblázat. Javasolt pedagógiai modell, a „szintézis”

Konstruktív pedagógiai modell

Célfelfogás Normatív

Céltartalom Komplex: autonóm, közösségfejlesztő = morális + önfejlesztő 
tevékenységek megerősítése.

Személyiségkép Regulatív. A nevelési feladatok megoldását helyezi előtérbe. 
Kapacitását nem emésztik fel az ismerethalmazok. 

A nevelési folyamat 
szabályozottsága

Irányított. Bár indirekt módszereket gazdagon alkalmaz, de 
a nevelő tartja kézben a folyamatok irányítását.

A nevelési folyamat 
bázisa

Inkább aktivitásra épül, de tartalmaz befogadásra épülő 
elemeket is.

A nevelési folyamat 
metodikája

Komplex: intellektualisztikus + tapasztalati, beidegző, gya-
korló hatásokat is alkalmaz.

A nevelési folyamat 
hatásszervezése

Életkoradekvát: serdülőkorig direkt, azután indirekt hatás-
szervezés. (Serdülők személyi ellenállásának kikapcsolása.)

1.2 A konstruktivista pedagógiai és a morális kommunikáció

A napjaink pedagógiáját átható konstruktivista pedagógia  a diák fejében kiala-
kuló világmodell kialakítására, konstruálására teszi a hangsúlyt. Kiemeli, hogy 
nem tudástartalmakat, szokásokat, normákat, erkölcsi elveket, kész rendszere-
ket ültetünk át tanítványaink fejébe, hanem a diákok korábban meglévő tudá-
sára, világszemléletére alapozva segítjük elő, befolyásoljuk világszemléletük, 
személyiségük fejlődését. A konstrukciót végül a diák saját maga végzi. A radi-
kális konstruktivizmus tagadja, hogy léteznének elfogadott társadalmi értékek, 
amelyeket a szülők, pedagógusok közvetítenek a gyerekek felé, hiszen sokféle 
egymás mellett létező értékrendszer él a társadalomban, az általánosságban 
elfogadottnak nevezett értékeken pedig korántsem mindenki ugyanazt érti. 
Ennél moderáltabb a módszertani konstruktivizmus irányzata, amely elismeri, 
hogy létezik vagy legalább létezhet átadandó értékrend, erkölcs, sőt nincs az 
a pedagógus, aki cselekedetei, metakommunikációja útján ne közvetítené az 
általa fontosnak talált értékeket. A konstruktivizmus elvét ez az irányzat a 

 Uo. 24–25. o.
 N  2013.
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pedagógiai módszerre alkalmazza, amelynek lényege, hogy a tanár alapul veszi 
a tanuló személyiségét, előzetes tudását, és elősegíti, hogy a gyerek beépítse 
saját értékrendszerébe az értékeket, amelyeket a pedagógus, az iskola kép-
visel. A „beépítés” a diák saját feladata, nincs értelme kényszert alkalmazni. 

A bensővé tétel útja a tanár és tanítvány folyamatos 
párbeszéde. A párbeszéd a hittan- és az etikaórákon 
túl a konkrét iskolai helyzetek megbeszélését és 
megoldását is jellemzi. Ezt a párbeszédet Oelkers 
svájci nevelésfi lozófus „morális kommunikációnak” 

nevezi.  Ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy a nevelési folyamat eredménye 
kiszámíthatatlan. A nevelés célja, feladata megfogalmazható, a kimenetele nem.

1.3 Erkölcsi nevelés az egyházi iskolában

Az egyházi iskola erkölcsi nevelésének cél-
jai tekintetében normatív, semmiképpen 
nem értékrelatív. Határozott értékrend-
szer közvetítését tűzi ki célként mind a 
fenntartó egyház, mind az egyes iskolák 
pedagógiai programja, és erre vágynak a 
szülők is, akik az egyházi iskolába adják 
gyermekeiket. Ezt az erős szülői elvárást 
Fábri György és kutatócsoportja ki is mér-
te a vallásos és nem vallásos szülők attitűdjeit összehasonlító vizsgálatában.  
A normatív értékközvetítés metodikája azonban lehet gazdag, a hagyományos 
tartalmat változatos eszközökkel, az elmúlt évek pedagógiai módszertani meg-
újulásának eredményeit bátran használva közvetíthetjük tanítványainknak. 

Az etikai neveléssel foglalkozó szerzők mind felvetik, hogy korunkban meg-
lehetősen plurális környezetben kell az értékeket közvetítenie a pedagógusnak, 
tájékozódnia a diáknak.  A „keresztény etika” sem jelent minden részkérdésben 
egyértelmű választ. A felnövő gyermeknek azonban valamiféle tájékozódási 
pontokra mindenképpen szüksége van. Szükséges tehát, hogy az iskola, a tanári 
közösség rendelkezzen saját, megfellebbezhetetlen értékrenddel, néhány olyan 
alapelvvel, amelyhez mindig vissza lehet nyúlni. Optimális esetben az iskola 
pedagógiai programjában rögzítik azokat az elveket, alapértékeket, amelyek 
alapján az intézmény egész közösségének élete zajlik. A továbbiakról pedig lehet 
és szükséges folyamatos párbeszédet folytatni a tanárok körében, valamint a 
tanárok és a diákok között is.

 O  1998, 165–166. o.
 Fábri György előadása: Hova vezet az evangélikus oktatásügy helyzete? Elhangzott Balaton-

szárszón 2015. november 23-án az evangélikus köznevelési intézményvezetők találkozóján.
 P  2014; O  1998, 75–91. o.
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Pálvölgyi Ferenc nevelésügyi szakember javasolt három természetes erkölcsi 
törvényből kibontható hét nevelési alapelvet, amelyeket minden hazai iskola 
magáénak vallhat.  

Ezek a természeti erkölcsi törvények: 
1. Védd az ember életét és méltóságát!
2. Védd az ember környezetét és közösségeit!
3. Védd az ember alkotását és javait!

A belőlük kibontható pedagógiai alapértékek:
A1: Az emberi élet védelme
A2: Az emberi személy értékének és méltóságának védelme
A3: A család és a társadalom védelme
A4: Az igazság és a kölcsönös szabadság védelme
A5: A testi és lelki egészség védelme
A6: A szellemi értékek védelme
A7: Az anyagi javak védelme

Az egyházi iskola nagy előnye, hogy könnyebben  meg tud fogalmazni ma-
gának olyan alapértékrendszert, amelyet minden további diskurzus alapjául 
tekint. A keresztény és ezen belül az evangélikus etika alapjait itt nem fejtem 
ki, megtalálhatók e kötet korábbi tanulmányaiban. Inkább még egyszer hang-
súlyozom, hogy a tanári karnak is meg kell találnia azokat a fórumokat, ame-
lyeken megerősítheti az iskola alapértékeit, és amelyeken beszélgethet azokról 
a kérdésekről, amelyekről a tanároknak a diáksággal kell folytonos párbeszédet 
folytatniuk. Ezek lehetnek tanári értekezletek, csendesnapok, informális beszél-
getések. Ismételten tudatosítani szükséges, hogy mi alapérték, és mi az, ami to-
vábbi egyezkedés, értelmezés, dialógus tárgyát képezheti. Elgondolkodtató, hogy 
valamilyen hagyományok alapján egyes értékek megsértését sokkal súlyosabban 
torolják meg az iskolák, mint más, elvben nem súlytalanabbakét. Például lopásért 
gyakorta az iskolából való eltávolítás a büntetés, míg a társ rendszeres zaklatásával 
sokszor nem is foglalkoznak érdemben a tanárok. Érdemes a tantestületeknek 
felülvizsgálniuk, hogy gyakorlatukban milyen elv alapján reagálnak hisztérikusan 
bizonyos problémákra, és melyeket engednek el túlságosan könnyen.

 P  2014, 93–104. o.
 A „könnyebb” megfogalmazás csak az állami iskolákkal szembeni könnyebbséget jelent. Az 

Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet munkatársai tettek kísérletet 
pedagógus etikai kódex kidolgozására, amelynek során kiderült, hogy egyáltalán nem probléma 
nélküli az alapelvek meghatározása. Az egyház Nevelési és Oktatási Bizottsága végül úgy hatá-
rozott, hogy az evangélikus iskolák etikai alapjai a Bibliában meg vannak írva, és nem szükséges 
további etikai kódex létrehozása.

A normatív 

értékközvetítés 

metodikája lehet 

gazdag.
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1.4. Hamis elvárások és etikett

Nagy tehertétel iskoláinkon az „erkölcsi elvárásoknak” az a tömege, amelyet az 
egyháztagok, a gyülekezetek, a szülők és az iskola más partnerei fogalmaznak 
meg, úgy, mintha lenne a gimnázium tanulóival és tanáraival szemben támasz-
tott, jól defi niált, egységes elvárásrendszer: „Hogy fordulhat elő ilyesmi egy 
egyházi/evangélikus gimnáziumban?” Ezek a kérdésfeltevők azt várják az evan-
gélikus (és általában az egyházi) gimnáziumtól, hogy az ott élők a kritikusoknak 
a kereszténységről és általában a „jóról” megfogalmazott eszményeit jelenítsék 

meg napról napra. Ezek az elvárások nagyrészt in-
kább valamiféle etikett szabályait tartalmazzák 
inkább, semmint etikai normákat. Öltözködési, 
beszédmódbeli, szórakozási formákra, étkezésre 
vonatkozó szabályok sokaságát szem előtt tartva 
mérik a tanulói  úság neveltségét. A gimnázium 
vezetésének és tanárainak a gyerekek érdekében 
legtöbbször ellen kell tartania ezeknek az elvárá-

soknak, vagy legalábbis különös tapintattal kell kezelni azokat, hiszen az egy-
házi iskolák tanulóinak is jár a gyerekkori, a kamaszkori fejlődéssel szembeni 
türelem. Súlyosan káros üzenete van annak, ha az egyházi gimnázium egyházi 
jellege a haskivillantós, vállkivillantós, túl rövid, túl szakadt öltözék, a testék-
szerek, az ilyen-olyan lábbelik elleni harcban jelenik meg a gimnazista számára. 
Természetesen foglalkozni kell ezekkel az etikettkérdésekkel, valamelyest meg 
kell mutatnia az iskolának, hogy léteznek a kinézettel kapcsolatos társadalmi 
elvárások, és beszélgetni kell az öltözködés üzenet jellegéről, ám nem szabad 
elfelejtenie a pedagógusnak, hogy ezek nem etikai, sem hitbéli, éppen ezért 
nem lényegbe vágó problémák. 

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Keressen példákat iskolája nevelési gyakorlatában „hagyományos”

comeniusi-herbarti és reformpedagógiai elemekre!

– Melyek azok az alapértékek, amelyeket iskolája nevelőtestülete egyönte-

tűen elfogad és képvisel? Hozzon példákat olyan értékekre is, amelyek

megosztják a testületet!

Súlyosan káros üzenete 

van annak, ha az egyházi 

gimnázium egyházi jelle-

ge az ilyen-olyan viseletek 

elleni harcban jelenik meg 

a gimnazista számára.
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2. Célcsoportunk: a serdülők

Pedagógiai közhely, hogy eredményesen nevelni a diákok életkori sajátosságait 
tekintetbe véve lehet. Ebben az írásban a nyolcosztályos gimnázium tanulói  ú-
ságára, azaz a prepubertás- (kb. 10-12 évesek) és a pubertáskorúakra (12+ évesek) 
összpontosítunk. A két korosztály jellegzetesen különböző magatartásokra és 
gondolkodásformákra képes, másként kell velük foglalkozni.

2.1 A prepubertás

Prepubertás korban érkeznek a gyerekek a nyolcosztályos gimnáziumba. Ezt az 
életszakaszt még gyermekibb viselkedés és gondolkodás jellemzi. Fontos nekik a 
tisztelt tanár elismerése, szeretete. Gondolkodásuk 
inkább konkrétumokhoz, konkrét eseményekhez, 
helyzethez kötődik (Piaget konkrét műveleti sza-
kasza). Erkölcsi véleményformálásuk során képesek 
mások szempontjait, szándékait is mérlegelni, ugyanakkor nem tudnak nagyon 
sok változót egyszerre fi gyelembe venni. Szenvedélyesen keresik az „igazságos” 
megoldásokat.

2.2 A serdülőkor vihara

A serdülőkor változásai mindent átírnak.
Nemi érés. A serdülés vezető biológiai jelensége a nemi érés. A gyerekek, addig 
szóba sem álltak az ellenkező neműekkel, szenvedélyesen kezdenek érdeklődni 
irántuk. Ezt a tényt az egész pedagógiai tevékenységben fi gyelembe kell venni. 
Ki mellé üljön a diák, kivel dolgozzon együtt? A tanárok hajlamosak a másik 
nem iránti érdeklődésre csupán úgy tekinteni, mint ami gátolja a tanítási folya-
matot, pedig ezekben a vonzódásokban sok energia van, amelyet a kívánt cél 
érdekében be lehet csatornázni. Ragyogó páros és csoportok munkák és egyéni 
teljesítmények születnek, ha a másoknak tetszeni kívánó gyerek megfelelő, 
inspiráló csoportba kerül! 

A nemi érés és a társadalmi érés idejének szétcsúszása önmagában felvet egy 
sereg problémát. A kamaszszerelmek, a szexuális aktivitás, a társ iránti felelős-
ségvállalás, a fogamzásgátlás mind olyan kérdések, amelyekkel a félig gyerekek, 
félig felnőttek szembekerülnek, de az előző generációk receptjeit már nem tudják 
alkalmazni. 

 C –C  2006, 467–505. o.

…eredményesen nevelni a 

diákok életkori sajátosságait 

tekintetbe véve lehet.
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2.3 A kortárs csoport iránti lojalitás

A kamasz gondolkodására és viselkedésére az egyik legmeghatározóbb hatás 
a kortárs csoport erős befolyása. A pedagógiai folyamatokat csak a csoportra 
hatva, illetve a csoporthatást fi gyelembe véve érdemes megszervezni. Nem 
szabad a serdülő gyereket olyan helyzetbe hozni, amelyben nyilvánvalóan leég 
a társai előtt. „Hogyhogy most így beszélsz, az ifi órán egészen mást mondtál a 
múlt héten?” A kortárshatást fi gyelembe kell venni, amikor eldöntjük, kinek a 
véleményét kérjük először egy témában, vagy amikor kisebb munkacsoportokat 
állítunk össze. Legyen minden kiscsoportban olyan diák, akinek a konstruktív 
részvételére számíthatunk, ne legyen csupa „igazodó” gyerek együtt, mert nem 
mernek megszólalni a végén, építhetjük a csoportot a gyerekek természetes 
vonzódásai szerint, de ne tegyünk be közéjük egyetlen „kakukktojást”, akire 
nem fi gyelnek majd.

2.4 A szülőktől, felnőttektől való elszakadás, önállósodás

Az önállósodás igénye végigkíséri a gyer-
mekkort, a serdülőknél azonban extrém 
méreteket ölt. A kamaszok számára alap-
vetően fontos, hogy szüleiktől teljesen 
független emberekként tekintsenek rájuk. 
A valóságban anyagi téren, az élet szerve-
zésében erősen függenek még a szüleiktől, 
a függés és a leválás harca határozza meg 
a szülő–gyerek kapcsolatot. Az iskolai 
beszélgetésben, vitákban mindenképpen 
kerülni kell az ilyen mondatokat: „Látom, 
sokat tudsz erről a témáról, nem csoda, hiszen anyád is ilyesmivel foglalkozik.” 
„Apádnak mi erről a véleménye?” A serdülő hangsúlyozottan a saját véleményét 
szeretné megformálni és elmondani, és ha tapintatosan tudomást sem veszünk 
arról, hogy szüleik is vannak, akkor esetleg beengednek a szülőktől származó 
gondolatokat is a saját rendszerükbe. Ugyanakkor az önállóság kialakulásához 
hozzátartozik, hogy bátorítsuk a saját, akár a szülőkétől gyökeresen eltérő vé-
leményeik megfogalmazását is. 

A dühöngő serdülőkorban a gyerekek a szülők véleményére a legkevésbé 
kíváncsiak, nagy szükségük van azonban a családtól független felnőtt társra, 
kísérőre. A tanár, ha nagyon ügyes, felveheti ezt a szerepet. Az iskolában előfor-
duló más felnőttek, akik az intézmény szorosan vett függelmi rendszerén kicsit 
kívül esnek, könnyebben megnyerhetik a diákok bizalmát. Az iskolalelkész, a 
pszichológus ilyen szempontból kivételesen előnyös helyzetből indul. Annak a 
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felnőttnek, aki az idősebb társ szerepébe kíván kerülni, óvatosan kerülnie kell 
a szülői szerepbe való belecsúszást. 

Milyen tanári magatartáselemek segítik a beszélgetést a kamasszal?
Legjobb, ha a tanár 

– úgy képzeli el, hogy a serdülő „mellé ül” egy 
kispadra, és úgy beszélgetnek.

– meghallgatja a diákot, „értő fi gyelemmel”.
– nem ajánl azonnal megoldásokat. A kész re-

ceptekre egyáltalán nem kíváncsi a kamasz, 
ha ezek előkerülnek, máris „lebukott” előt-
te a felnőtt.

– inkább kérdéseket tesz fel, amelyek tovább-
viszik a beszélgetést, kissé irányítják azt.

– nem állítja be magát tévedhetetlennek.
– saját, a kérdéshez illő dilemmáit is megmutatja, anélkül, hogy magá-

néletének részleteivel nyomná agyon a diákot.
A csoportos beszélgetés irányítása, mederben tartása aktívabb szerepet vár 

el a pedagógustól, ám a „kispadot” ekkor sem szabad elfeledni.

2.5. Szerepek próbálgatása

A serdülőkor az identitásképzés időszaka.  A gyerekek többféle szerepet pró-
bálgatnak, miközben folyamatosan refl ektálnak saját magukra és fi gyelnek 
környezetük refl exióira. Az identitásképzés krízises folyamaton keresztül való-
sul meg, amelynek során a gyerekek meglehetősen 
sérülékenyek, nehezen megközelíthetők. Az elköte-
leződés, az identitás kialakulásának ideje az iskolás 
évek végére valósulhat meg, vagy még később. Az 
identitás alakulása időszakában előfordul, hogy az 
iskolai viták során ugyanaz a gyerek egészen más 
álláspontot foglal el, mint a múlt héten. Nem szabad 
haragudni emiatt, és különösen nem szabad megté-
pázni amúgy is ingatag lábakon álló önbecsülését. 
Amit a tanár és a gyerekközösség tehet, hogy meg-
kívánja az érvekkel alátámasztott véleményformálást, és hozzásegíti a serdülőt, 
hogy egy-egy álláspont konzekvenciáit saját maga levonja.

 Uo. 671–674. o.

Amit a tanár és a gye-
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2.6. A serdülők gondolkodása

A serdülők gondolkodásában az etikai nevelés szempontjából is lényeges új 
elemek jelennek meg.  

HIPOTÉZISEK HASZNÁLATA AZ ÉRVELÉSBEN

Szívesen találnak ki helyzeteket, amelyeket elméletben megvizsgálnak, vagy 
foglalkoznak mások által kitalált helyzetek megoldásaival. Fogékonyakká válnak 
akár extrém helyzetek többoldalú elemzésére. Például mentőcsónak-dilem-
mák, fogoly–őr-dilemmák. A hipotézisek alkalmazása ugyanakkor a felelős 
gondolkodás fokozatos kialakulásának is feltétele, az ok-okozati kapcsolatok 
belátása révén. 

A METAKOGNITÍV GONDOLKODÁS KIALAKULÁSA

A serdülők képesekké válnak saját gondolkodási folyamataikról gondolkodni, 
egyúttal más emberek nézőpontjának, gondolkodásának megértésére is meg-
érnek. A különböző helyzetek, érvrendszerek vélemények elemzésében ez a 
gondolkodási képesség is nélkülözhetetlen. Érvelésüket azonban eleinte erősen 
meghatározzák az érzelmeik. 

ELŐRE GONDOLKODÁS

A hosszabb távú tervek készítése, a célok fi gyelembe vétele szintén a felelős 
gondolkodás kialakulását teszi lehetővé. A serdülők lassanként képesek rövid 
távú jóllétüket feláldozni egy-egy hosszabb távú cél érdekében. 

A KONVENCIÓK HATÁRAIT FESZEGETŐ GONDOLKODÁS

Fogékonyak az emberek közti kapcsolatoknak, a társadalom és az egész élet nagy 
kérdéseinek, vallásos, morális kérdéseknek az újragondolására. Lázadásuk abból 
is adódik, hogy az elvi megoldások és a körülöttük élő felnőttek életvezetése 
közötti eltéréseket, kompromisszumokat nem tudják elfogadni, megbocsátani. 

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Esetmegbeszélés. Gyűjtsön konkrét konfliktusokat, amelyekben jel-

legzetes serdülőkori problémákkal találta magát szemben! Ha van

rá lehetőség, elemezzék kis csoportban a konfliktusokat! Mi volt a

konfliktus gyökere? Milyen megoldást választottak? Célravezető volt-e

a konfliktuskezelés módja? Ma milyen megoldást választanának?

– Írja össze, hogy saját maga milyen szerepeket próbált végig serdülő-

korában! Milyen elemeket őrzött meg ezekből a szerepekből?

 Uo.
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3. Az etikai kérdések megjelenési formái 

az iskolában

Ennek a fejezetnek a célkitűzése gyakorlati: azt keresem, hogy milyen formák-
ban szembesül a pedagógus és a diákközösség etikai kérdésekkel az egyházi 
gimnáziumban. 

Rövid bevezetés után három különböző területet tekintek át:
– Etika a hittanórák keretében
– A mindennapi élethelyzetek morális kérdései
– Etikai elvárások a pedagógusokkal szemben

3.1 Csoportokkal foglalkozunk

Az iskolai nevelés átka, de egyben áldása is, hogy csoportban foglalkozunk a 
gyerekekkel. Bármilyen kérdést beszélünk meg, számolni kell avval, hogy a 
gyerekek még a szegregált magyar iskolarendszeren belül is, nagyon külön-
böző társadalmi-szellemi-hitbéli háttérből érkeznek. A születésszabályozás-
ról egyszerre kell beszélgetnünk avval a gyerekkel, akit szülei úgy nevelnek, 
hogy hithű katolikusként a fogamzásgátlást is alig 
megengedhetőnek tartja, miközben tudjuk (ha nem 
tudjuk, nyugodtan vélelmezzük), hogy olyan diák is 
ül az osztályban, aki nem szülei otthonából, hanem 
élettársától érkezik reggelente. Vannak szülők, akik 
az abortusz vagy a házasság előtti nemi élet puszta 
említésének hírére is betelefonálnak az igazgatónak, 
mégsem hagyhatjuk ki ezeket a témákat az iskolai 
beszélgetés témái közül, hiszen a dilemmákkal minden bizonnyal szembesülni 
fognak tanítványaink. Nagy gond az időzítés is. Az életkorban előrecsúszott 
nemi érés (szekuláris trend, régebbi nevén akceleráció) miatt egyes gyerekek 
hamarabb kerülnek döntési helyzetbe, mint ahogy az etikai kérdésekkel a 
gimnáziumban – az átlagos érettséget, a tantervet vagy néha a tanárok egykori 
érési életkorát tekintetbe véve – foglalkozunk. 

A csoportos foglalkozásokat ezért egyrészt nagy tapintattal kell vezetni, 
hogy ne hozzunk lehetetlen helyzetbe egyes, bármilyen szempontból szélső-
séges helyzetben élő gyerekeket. Óhatatlanul követünk el hibákat, hiszen nem 
ismerhetjük az összes gyerek hátterét. Ha kiderül, hogy nagyot hibáztunk, 
egyéni, kiscsoportos vagy teljes osztály előtti „gyógyító beszélgetés” keretében 
csökkenthetjük a károkat.

A csoportos foglalkozások azonban előnyöket is hordoznak. Általában a 
gyerekek, de kiemelten a serdülőkorú diákok fő referenciacsoportja nem a 
tanári kar, nem a család, hanem a kortárs csoport. A diákokkal való csoportos 
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beszélgetésben mindenképpen érdemes tartózkodni a kinyilatkoztatásoktól. 
Az előző generáció prédikációi nem érdeklik a tanítványok többségét, rossz 
esetben még ellenállást is váltanak ki. A gyerekek boldogan beszélgetnek vi-
szont a témákról, amelyeket izgalmasan elébük tár a pedagógus, ha hagyják 
őket véleményt formálni, beszélni. Sok szélsőséges véleményt egymás között 
is helyre tesznek. 

3.2. Viták vezetése a gimnáziumban

Akár hittan-, akár osztályfőnöki, akár közismereti órákon élünk a viták mód-
szerével, hasonló metodikai problémákkal találjuk szembe magunkat. 

A tanár feladata ebben a helyzetben a probléma felvetése, majd az anyaggyűj-
tés, érvek gyűjtésének irányítása, a vita mederben 
tartása, lehetőleg előre megfogalmazott és a közös-
ség által elfogadott szabályok szerint. Ha a csoport 
beszélgetése szélsőséges irányba látszik eltérni, 
akkor szép tanári feladat olyan impulzusokat adni, 
amelyekkel megkísérli az általa helyesnek gondolt 
mederbe téríteni a diskurzust. 

A probléma felvetése indulhat a tanártól. Közis-
mereti (azaz nem etika) órán még ügyesebb meg-

oldás, ha a tanár a közismereti anyagot tudja olyan formában a gyerekek elé 
tárni, hogy maguktól tegyék fel az etikai kérdéseket. Ha arra szoktattuk őket, 
hogy kapható a tanár ilyesmire, a gyerekek jó kérdéseket fogalmaznak meg.

Lényeges lépés az érvek összegyűjtése. A tinédzserek hajlamosak egy-két 
valahonnan felszedett érv alapján véleményt formálni és elfoglalni egy állás-
pontot, amit aztán szenvedélyesen védenek. Az érvelés, a pro és kontra érvek 
összegyűjtésének tanítása, a diff erenciáltabb véleményformálás készségének 
fejlesztése a tanár feladata. Az anyaggyűjtésnek számos formája ismeretes, 
aszerint, hogy mennyi időt, energiát szánunk a feldolgozásra a tanár és a diák 
részéről egyaránt. Az alábbi módszerek növekvő tanulói aktivitás és önállóság 
szerint követik egymást.

– Az érveket ismertetheti a tanár. Ez a leggyorsabb, de nem feltétlenül a
leghatékonyabb lehetőség.

– Kioszthat forrásokat, amelyek elolvasása után meg kell fogalmazniuk
a gyerekeknek a bennük található érveket.

– Megadhatja a nyomtatott vagy digitális források helyét, ahonnan a
gyerekek összegyűjtik az érveket.

– Ha elég ügyes és motivált a csoport, adhat tágabb instrukciót a peda-
gógus a felhasználható forrásokat illetően.

Az anyaggyűjtés elvégeztével csoportosítani kell az érveket. Fontos, hogy a 
gyerekek lássák, saját maguk értékelni legyenek képesek, hogy melyek a „pro” 
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és a „kontra” érvek. Ezek szétválogatása történhet párban, kiscsoportban vagy 
teljes osztállyal is. Érdemes írásban rögzíteni az eredményt.

Az érvelés logikai tisztasága érdekében fel lehet kérni a gyerekeket, hogy 
rendezzék ok-okozati sorokba az összegyűlt érveket. Nem lesz parttalan a vita, 
ha a vitatkozás szabályait előre rögzíti a csoport. Átbeszélhetik a problémát 
kisebb, majd egyre nagyobb körökben. Állhatnak a különböző álláspontot 
elfoglaló gyerekek a terem külön sarkaiba („zöld” és „piros” sarok). Kaphat 
bizonyos időt két vezérszónok, a többiek hallgatják. Megállapodhatunk, hogy 
a vita folyamán mikor lehet kérdezni vagy „átállni”, ha az érvek meggyőztek 
valakit. A vezérszónokok bizonyos időtartamonként konzultálhatnak az állás-
pontjukat támogatókkal. A tanár feladata, hogy a viták során ne hagyja szélső-
ségesen eluralkodni a közösség amúgy is domináns tagjait, hozza helyzetbe a 
csöndesebbeket is. Erre sokféle technikát lehet használni. Beépíthető például 
olyan szabály, hogy a csoport „annál több pontot kap”, minél többen megszó-
lalnak a tagjai közül. Vagy a spontán vitába beépíthető egy fázis, amelyben „az 
fogalmazzon meg egy egymondatos véleményt, akinek a labdát dobja az előző”. 
Vagy egyszerűen megerősíti a visszahúzódó gyerek megszólalását azzal, hogy 
az ő érvének fi gyelembe vételével lendíti tovább a beszélgetést.

A vita lezárásakor érdemes szóban vagy akár írásban összefoglalni a főbb 
konklúziókat, a gondolatmenetek néhány fő elemét. A tanár, ha fontosnak látja, 
vagy ha a gyerekek kérik erre, a végén szintén összefoglalhatja saját álláspontját. 
Elmondhatja a dilemma kultúrtörténeti előzményeit. A diákok további vitatkozó 
kedvének megőrzése érdekében azonban vigyázni kell, nehogy egy-egy állás-
pont hívei földbe döngölve érezzék magukat. Ha a hitoktató a végén kihirdeti, 
hogy „Jézus Krisztus Bogi csapatának adna igazat”, vagy pláne „Jézus Krisztus 
ezt-azt várná tőletek”, legközelebb egyre kevésbé 
számíthatunk a gyerekek önálló gondolkodására. 
Ha úgy fogalmaz, hogy „Én magam úgy gondolom, 
hogy a szeretetparancsból ezért vagy azért ez a meg-
oldás következik”, vagy „Belátom, hogy tekintetbe 
kell vennünk az ilyen és ilyen szempontokat is, én 
végül mégis inkább így döntenék, mert számomra sokat nyom a latban ez vagy 
az az érv”, akkor meghagytuk minden vitatkozó diák saját döntési szabadságát 
és vitatkozó kedvét. Nem kell attól tartani, hogy a gyerekek kimondanak vagy 
hallanak a tanár által kevésbé elfogadhatónak vélt érveket is. A felnőttek sem 
váltanak általában álláspontot egy vita során, mégis dolgoznak bennük utólag 
a gondolatok. Ha a cél az, hogy a diák saját maga tudjon autonóm módon véle-
ményt formálni és dönteni, akkor ezt a fáradalmas, de diák és tanár számára 
izgalmas utat érdemes járnunk.

A közösségi viták nem utolsósorban szépen fejlesztik a gyerekek szociális 
kompetenciáit is. Az órán a gyerekek kis tanári segítséggel betartatják egymással 
az előre leszögezett szabályokat. Ha az órai vitákon megtanulják, hogy érvre 
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érvvel válaszoljanak, hogy ne csak végigvárják, amíg más beszél, de valóban 
odafi gyeljenek arra, amit vitapartnerük mond, ezt a tudást megőrzik későbbi, 
spontán vitahelyzetekre is. 

Az iskolai viták nagy csapdahelyzete, hogy po-
litikába fulladnak. El tudnék képzelni mást is, de 
sajnos a mai magyar társadalom politikailag any-
nyira polarizált, hogy az iskolában a politikai viták 
általában a szülők meggyőződése alapján villám-
gyorsan háborúvá eszkalálódnak. Nincsenek töb-
bé érvelések, átgondolás, párbeszéd, hanem harc 
indul. Mivel az evangélium mindenféle politikai 
meggyőződésű szülőknek és gyerekeiknek szól, a 

politikai megoszlást el kell kerülni az osztálytermekben. A gimnazistákkal azért 
jó beszélgetni, mert nem kötnek azonnal minden nézetet politikai párthoz. 
Törekedni kell rá, hogy az érveléseket önmagukban mérlegeljék, és ne álljanak 
a lövészárok két partjára.

3.3. Etika a hittanórák keretében

A hittanórákon tematikus, elvi alapozás lehetséges, amely természetesen an-
nál hatékonyabb, minél inkább megtalálja a hittanár a kapcsolatot a gyerekek 
életélményeivel. 

Az intézmények pedagógiai programjának, házirendjének része az etikai 
kódex, vagyis az iskola tanulóival, tanáraival és a szülőkkel szemben támasztott 
„erkölcsi elvárások” felsorolása. Ez a felsorolás jó esetben tartalmazza azokat 
a forrásokat és alapértékeket, amelyek lebontása a házirendben megjelenik. 
Evangélikus iskoláink pedagógiai programjai hivatkoznak a „Biblia tanítására”, 
amely azonban igen sokrétű ahhoz, hogy egy kiskamasz a napi élete útmu-
tatójaként szolgáljon. Mások az aranyszabályt, Jézus szeretetparancsát és a 
Tízparancsolatot jelölik meg alapként, amelyek – kellő előtanulmányok után 
– több segítséget adnak a gyerekeknek döntéseik meghozatalához. Ezeknek
az elveknek a kibontása, értelmezése, végigbeszélgetése a hitoktató nagyon
szép kihívása. Saját gimnáziumunkban azt tapasztaljuk, hogy a szünetekben
is folytatják a gyerekek a vitát, amelyet megkezdtek hittanórán, és nem egyszer 
a más felekezetűek is átkérik magukat az evangélikus hittanra, ha ott izgalmas
kérdésekről lehet beszélgetni. Hiába élnek teljesen más korban, más díszletek
között a mi tanítványaink, mint amiben mi növekedtünk fel, ugyanazok az
alapkérdések őket is ugyanolyan szenvedélyesen foglalkoztatják, mint a régebbi 
diákokat. Hasonló beszélgetések természetesen osztályfőnöki órákon és kötetlen 
keretben is létrejöhetnek.
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3.4. A mindennapi élethelyzetek morális kérdései

Az evangélikus gimnázium napi gyakorlatában rendszeresen találkozik a kö-
zösség olyan problémákkal, amelyek valódi etikai megfontolásokat, morális 
döntéseket tesznek szükségessé. A mindennapi helyzetek megoldásának módja 
nemcsak gyakoroltatja, de hitelesíti vagy hitelte-
lenné teszi mindazt, amit a gyerekek a hittanórá-
kon és más közismereti órákon elvben tanultak. 
Ezek a helyzetek az élet komplexitását hordozzák. 
Alábbiakban az iskolai közösség életének néhány 
jellegzetes konfl iktusáról írok.

3.4.1. SZOLIDARITÁS, GAZDAGSÁG ÉS SZEGÉNYSÉG

Az iskola nagyszerű terepe a különböző társadal-
mi csoportokból érkezett gyerekek találkozásának, 
együttélésének. Néhány kivételtől (kórházi kezelés) 
eltekintve sok ember csak az iskolás éveiben talál-
kozik más társadalmi rétegek tagjaival. Sajnos az evangélikus iskolarendszer-
be, különösen a preferált középiskolákba jellemzően középosztálybeli szülők 
gyerekei kerülnek be, mégis léteznek a családok között jövedelmi különbségek. 
Az általános iskolákban még erősebben találkozunk ezekkel a különbségekkel. 
A hétköznapokban a gyerekek kezelik az eltérő jövedelmi háttérből adódó kü-
lönbségeket, vagy sokszor nem is törődnek velük. Az iskolai elfoglaltságoknál 
nem jelent túlságosan nagy hátrányt a szülők alacsony jövedelme. Néhány ta-
nórán kívüli program szervezésekor azonban kialakulnak konfl iktusok. Például 
az osztálykiránduláshoz választott jármű, külföldi úti cél, közös programok 
(színház, paintball, étkezések, kalandpark, biciklibérlés) körül. A gyerekek 
szenvedélyes vitákba bonyolódhatnak ezekben a témákban. Gyakran nincsenek 
tisztában az általuk választott megoldások költségeivel, a jobban szituáltak-
nak pedig nincsen elég tapasztalatuk ahhoz, hogy elképzeljék, hogy bizonyos 
programok egyes családok számára megfi zethetetlenek. A szegényebb családok 
gyerekei, de gyakran a szülők is kínosnak érzik azt kimondani, hogy nem tudnak 
megfi zetni valamit. Inkább egyéb kifogásokat találnak a kirándulás vagy más 
program kihagyására. A pedagógus nagyfokú tapintatát igénylik ezek a hely-
zetek. Mindenképpen törekedni kell arra, hogy minden gyereknek lehetősége 
legyen részt venni a közösségformáló iskolán kívüli programokon. A tanárnak 
akár a szülői értekezleten, akár a gyerekközösség előtt a meg nem nevezett 
szegényebb tanulók védőügyvédjeként kell beszélnie. Természetesen hatalmi 
szóval is el lehet dönteni az eff éle dilemmákat, de az egész közösség akkor nyer 
legtöbbet a konfl iktusból, ha sikerül megértetni, elfogadtatni a hangadókkal a 
rászorultabbak szempontjait. A gyerekek előtt sokszor az is megoldásra vezet, 
ha tényszerűen elmagyarázzuk nekik, hogy mi mennyibe kerül. Még az érettségi 
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előtt állók is gyakran úgy értik meg az anyagi vonzatokat, ha azokat valamilyen 
más költséghez hasonlítjuk. „Az ausztriai kirándulás annyiba kerülne, mint egy 
gyerek félévi ebédje a menzán.”

Mivel az éles konfl iktusok egyeseket nagyon kényelmetlen helyzetbe hoz-
hatnak, az a jó, ha sikerül olyankor átbeszélni ezeket a potenciális konfl iktus-
helyzeteket osztályfőnöki vagy hittanórán, amikor nincsen tétjük, azaz nem 
készül a közösség valamilyen költségigényes programra. Ilyenkor lehet tisztázni 
azokat az alapelveket, amelyeket minden közös program szervezésénél tekin-
tetbe kell venni. Fontos például, hogy mindenki el tudjon jönni az osztályból. 
Természetesen a gyakorlatban lehet alapítványok vagy az iskola segítségét kérni, 
mégis cél, hogy a gyerekek megéljék, hogy valamit áldoznak azért, hogy közös 
megoldást találjanak.

A jövedelmi különbségekből eredő konfl iktusokat könnyebb kezelni a gyere-
kek, mint a szülők körében. A szülők mindent meg akarnak adni gyermekeiknek, 
amit meg tudnak, és ennek a „mindennek” a határai természetszerűleg máshol 
húzódnak az egyes családokban. Előfordulnak olyan kérések, amelyeket egy 
szülői csoport előterjeszt, és nem törődnek avval, hogy szülőtársaik nem tudják 
megfi zetni ezeknek az árát. Például „legyen minden nap salátabár a menzán”, 
vagy „minden héten autóbusz vigye az osztályt uszodába”. Tapasztalatom sze-
rint a szülők szolidaritása ilyen helyzetekben sokszor alacsonyabb fokú, mint 
gyerekeiké. Iskolánkban komolyan felvetették, hogy legyen kétféle árú menza 
az iskolai ebédlőben, a tehetőseknek egészségesebb, a szegényebbeknek több 
tészta, rizs, tarhonya. Jellemző példa a szalagavató bál és a ballagás költségei 
körüli vita is. Ilyenkor az osztályfőnöknek vagy az igazgatónak sokszor kemé-
nyen képviselnie kell az iskola alapértékei közül a szolidaritás elvét. Érdemes a 
tanulmányok kezdetekor bevezetni azt a rendszert, hogy azok a családok, akik 
ezt megengedhetik maguknak, külön borítékban többet fi zetnek be minden 
programért, így segítve más gyerekek részvételét. Az elosztást az osztályfőnök 
diszkréten elvégzi.

Az intézmény falain kívül élő szegény emberekkel való szolidaritás fejleszté-
sére érdemes érzékenyítő programokat szervezni, például testvériskolai kapcso-
latok szegényrégiók iskoláival, önkéntes munka roma fi atalok körében. Ezeknek 
nagy előnye, hogy a diák nem a szülei pénzének, hanem saját idejének, erejének 
árán szolidáris. A tapasztaltakat az iskolában a mentoráló tanárral vagy más 
fórumon át lehet és kell beszélgetni.

3.4.2. KÖRNYEZETVÉDELEM

Az iskolai élet a gyakorlatban is szembesíti a gyerekközösséget a biológia-, föld-
rajz- és a kémiaórán tanult elvi környezetetikai problémákkal. Eszünk, iszunk, 
vizet használunk, szemetet termelünk. A tanultakat az hitelesíti, ha megpró-
báljuk a környezet szempontjait érvényesíteni az iskola mindennapi életében. 
Számolnunk kell azzal, hogy az otthoni minta nagyon erős. A gyerekek bármit 
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tanultak a polietilén palackok sorsáról vagy a szelektív hulladékgyűjtésről, 
minden nap hoznak egy új palackot, és azt nyugodtan a szemétbe dobják, ha 
otthon így tanulták. Vagyis életvitelükben nem az elméleti tudást, hanem a 
szülői házból hozott mintákat követik. Ezekkel a mintákkal versenybe lehet 
állítani az iskolai közösségben kialakított gyakorlatokat.

Szigorú szabályokkal ki lehet kényszeríteni a szokások megváltoztatását, és 
előfordulhat, hogy a tanulók egy részének a viselkedésrepertoárjába beépülnek 
az iskolában kialakított szokások. Általában azonban legfeljebb ilyesmi ered-
mény érhető el a kényszerítéssel: „Ma üvegpoharak-
kal terítsetek, az igazgatónő itt lesz, és ez a máni-
ája.” A nevelési cél, a bensővé tétel elérésének útja 
rögösebb. Eszközei lehetnek megbeszélés, verseny, 
osztályok önkéntes vállalásai, a diákönkormányzat 
bevonása. A tanórákon tanultak és a gyakorlati élet 
találkozhatnak projektek keretében: az osztály hulladékgyűjtését lehet doku-
mentálni vagy végigkísérni a hulladék sorsát az osztályteremtől a lerakóig, 
újrahasznosításig. A pozitív otthoni példákat is feldolgozhatják a gyerekek 
projektekben. Készíthetnek interjút tanáraikkal, szüleikkel és más felnőttekkel 
a környezetvédelmi gyakorlatukról. (Ez egyébként veszélyes feladat, mert a 
tanárok egy része sem kerül ki jól az interjúzásból.)

A legizgalmasabb, legnehezebb és leghatékonyabb feladat az elméleti tudás 
és a gyakorlat összevetése, összehangolása, hogy se cinikus technokratákat, se 
a folyamatok lényegéről mit sem tudó mozgalmárokat ne neveljünk. 

3.4.3. TESTKÉP, TÁPLÁLKOZÁS

A serdülőkor egyik nagy feladata a meg-
változott testkép elfogadása. Ezt a folya-
matot divatok befolyásolják, a befolyás ma 
a média hatása miatt igen erős. Tapaszta-
lataim szerint minden középiskolai osz-
tályban találkozunk a testképzavaroknak 
valamilyen formájával, táplálkozási zavar-
ral. Ha a túlsúlyosságot nem soroljuk ide, 
leggyakrabban az anorexia nervosa és a 
bulimia nervosa fordul elő. Nem mehet el 
az iskola ezek mellett a jelenségek mellett, 
mivel következményeik igen súlyosak. 

Míg az elhízás „csak” számos krónikus betegség okozója, az anorexia halálo-
zási mutatója a betegség megállapításától számított 10 éven belül 8 százalék.

Az evési és testképzavarok komplex eredetű pszichiátriai kórképek. A szülői 

 T  et al. 2010.

…a tanulók egy részének 

a viselkedésrepertoárjába 

beépülnek az iskolában 

kialakított szokások.
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háznak nagy szerepe van a megelőzésben, elfogadó légkör, bátorítás, a megfelelő 
étkezési szokások és a mozgás igényének kialakítása terén.

Mit tehet az iskolai nevelés ezek megelőzésében? Az iskolai diskurzus tárgya 
lehet a változó divat, az egészség megőrzése, az élet értékei – amíg a probléma 
ki nem alakul. Ám ha egy gyerek belecsúszik az anorexiába, már semmilyen 
etikai beszélgetés nem segít rajta, csak a pszichológus vagy pszichiáter szak-
ember, olyan sürgősen, ahogy csak lehet! Mivel az anorexia gyakran társul 
túlzott teljesítményelvárásokkal, valamint a családi környezet bizonyos mértékű 
elutasításával, a beteg serdülőnek szüksége van egy családon kívüli felnőttre, 
aki nem követelő tanára. A hitoktató egy lehetséges személy, aki segíteni tud! 
Az anorexiás gyereknek hiába mondja a hittantanár, hogy „tested a Szentlélek 
temploma”, csak azt szűri le belőle, hogy itt van még egy ember, aki őt nem 
érti meg, neki egyáltalán nem tud segíteni. Ha azonban a hitoktató az, akihez 
bizalommal fordulhat, lehet, hogy éppen tőle kér és fogad el segítséget, amikor 
már maga is érzi, hogy bajban van.

3.4.4. A FEGYELMI ELJÁRÁSOKRÓL

Az iskoláról sokat elárul az, hogy hogyan kezelik a vétségeket. Pedagógiailag 
az a kívánatos, hogy minden esetben legyen alkalom beszélgetni a normaszegő 
gyerekkel arról, hogy miért nem tartja elfogadhatónak a tanár vagy a közösség 

azt, amit tett. A puszta büntetés magában mit sem 
ér, ha a diák nem érti vagy nem tudja elfogadni az 
indokát. 

A legsúlyosabb vétségek esetén fegyelmi eljárást 
lehet lefolytatni, amely akár a tanuló más osztályba 

helyezésével vagy a nem tanköteles tanuló kizárásával is végződhet. Ezek az 
eljárások nagy horderejűek, tapasztalataim szerint azonban pedagógiai hozadé-
kuk csekély, nem egyszer inkább negatív, mint előrevivő. A fegyelmi eljárások 
formai kritériumai (rengeteg szereplő, írásos értesítés, „tárgyalás” forma, szülők, 
esetleg ügyvéd részvétele) úgy megterhelik az eljárást, hogy szinte kizárt a va-
lódi kommunikáció a vétkes tanulóval. A sok jelen lévő személy miatt védekező 
helyzetbe kényszerül a vétkes, és a védelmére érkező felnőttek egy bírósági 
tárgyaláshoz hasonlóan érzelmileg erősen belevonódnak a küzdelembe. A győ-
zelmet, a gyermek megvédését érzik célnak, így a bűnösből sértett válik. Végül 
elvész az eredeti cél, hogy a diák vétkének lényegével, súlyával szembesüljön, 
és igyekezzen a következőkben nem ismételni a bűnösnek ítélt cselekedetet. 

Iskolánkban a fegyelmi eljárásnál sokkal célravezetőbbnek találjuk a ki-
sebb-nagyobb megbeszéléseket. Előfordul, hogy a gyermek indulati kontroll-
jának gyengesége miatt bántja a másikat, és lehiggadván maga is tudatában 
van cselekedete súlyának. Máskor kevésbé fejlett belátásuk, empátiájuk miatt a 
felnőttek számára nyilvánvaló helyzetben sem látják elsőre a diákok, hogy miért 
bántó, amit tettek. Ezekben a helyzetekben érdemes nyugodt beszélgetésben 

Az iskoláról sokat elárul 

az, hogy hogyan kezelik a 

vétségeket.
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elmondani nekik, hogy hogyan érezhetett a bántott társuk vagy tanáruk. Leg-
jobb, ha moderátor tanár jelenlétében maga a sértett fél tudja megfogalmazni, 
hogy a csúfolás, kiközösítés, internetes zaklatás, fi zikai bántás közben mit érzett. 
Ilyenkor lehetőséget kell biztosítani a bántó félnek is, hogy elmondja, ő mit talált 
provokatívnak társa viselkedésében. Ezeknek a beszélgetéseknek a végén elha-
tározásokat fogalmaznak meg a gyerekek a jövőre nézve. A gyerekek általában 
igyekeznek teljesíteni a kisebb-nagyobb gyerekközösség előtt tett ígéreteiket.

Elvontabb, „közösség elleni vétségek” esetén nehezítés, hogy nincs jelen 
személyesen az, akit megbántottak. Például ha horogkeresztet vagy vörös csil-
lagokat rajzolnak a hittankönyvbe a gyülekezeti tagok fotóira. Ilyenkor a szi-
gorú büntetés könnyen odavezet, hogy csak súlyosbítja a gyerek ellenérzését 
a megsértett csoport, a hittan és a tanár iránt. Biztosak lehetünk abban, hogy 
a tizenévesnek nincsen elegendő történelmi információja tettének szimboli-
kus jelentéséről, csak valamilyen valós vagy virtuális társaságban szedte fel 
az ötletet. Ha a gyerek értelmes, érdemes kisebb kutatási feladatot adni neki, 
amelynek végén fogalmazást írhat arról, hogy mit jelentett a történelemben az 
általa rajzolt jelkép, és miért okoz ennek használata sok embernek fájdalmat. 
Nagyon szép, katartikus családi megbeszélések is születtek már ezeknek az 
írásoknak a megírása során. Ha a diák visszatérően használja ezeket a szimbó-
lumokat, vagy tesz rasszista megjegyzéseket, akkor eljön az a pont, amikor az 
iskola képviselőjének ki kell fejeznie, hogy olyan határátlépés történt, amelyet 
az iskola semmiképpen nem tud elfogadni. Ekkor jöhet az igazgatói intő vagy 
a fegyelmi eljárás.

3.4.5. ETIKAI ELVÁRÁSOK A PEDAGÓGUSOKKAL SZEMBEN

A nevelő szükségképpen modellközvetítő a tanítványai számára. Elvárják tőle, 
hogy az iskola által vallott és a saját maga által hangoztatott erkölcsi elvárá-
soknak megfelelően éljen. A hagyományos tanári szerepfelfogások („szigorú, 
de igazságos bíró”, „mindentudó szakember”) a tanárnak nagy tekintélyt köve-
telnek, egyúttal tévedhetetlennek és hibátlannak kívánják a tanár személyét. 
A hagyományos iskolaképpel ezek a szerepek is elmúlnak. A legújabb kori 
pedagógiák felhívják a fi gyelmet, hogy a pedagógus ma már nem az egyedüli 
modellszemély a gyerek életében.

A mai pedagógusszerep is leírható több oldalról, egyes tanárok egyiket vagy 
másikat valósítják meg inkább. Az „oktató” tanár szaktárgyának specialistája, 
kevésbé érdeklik a nevelés kérdései. A „nevelő” tanárt annál inkább, ő diákjai 
teljes személyiségének kibontakoztatásán fáradozik, néha a tananyag sallang-
jairól is megfeledkezve. A „sztártanár” legfőbb eszköze, hogy rajongásig meg-
szeretteti magát tanítványaival. A „társadalom megbízottja” tágabb közössége 
(hazája, egyháza) elvárásait teljesíti az iskolában. 

  Z  1997.
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A tanulmány elején vázolt pedagógiai modellnek és az iskolai erkölcsi neve-
lésről fentebb írtaknak legjobban a „pedagógus mint idősebb társ” képe felel 
meg. A diákokkal morális párbeszédet folytató tanár képviseli a tágabb közös-
ség értékeit, életkoránál fogva tapasztaltabb, sőt tanultabb, mint tanítványai, 
azonban nem tévedhetetlen, megfellebbezhetetlen. A Deák Téri Evangélikus 
Gimnázium pedagógiai programja például így fogalmaz: „Valljuk, hogy minden 
ember Isten teremtménye, akinek a Krisztus a megváltója; ilyen értelemben a 

gimnázium közösségének minden tagja testvér.”  
Ez a modell a szülőket is társaknak tekinti a neve-
lésben. Ha sikerül a szülőkkel is érdemi párbeszédet 
folytatni, akkor nem érzik, hogy az iskolába úgy 
mennek be, mint akik felelősségvonásra érkeznek, 
akár mint vádlottak, akár mint vádlók, hanem mint 
akik megbeszélik a tanárokkal, hogy hol tartanak a 

közös úton. Így ők sem követelik meg a tanártól, hogy tökéletes legyen. 
Ha nem is kell hibátlan tekintélynek lennie a tanárnak, arra rámutatnak a ne-

velési szakemberek, hogy a tanár személyisége meghatározó a nevelésben. A diák 
világszemlélete, a tanuláshoz való viszonya, motivációja jelentős mértékben azon 
múlik, hogy talál-e olyan tanárokat, akiket hitelesnek tart, akik élményforrást 
jelentenek számára, akiknek a biztatását, észrevételeit el tudja fogadni.

A tanári szerep a diákok életkorával is változik. A prepubertásban a gyerekek 
szívesen teljesítik az „atyai” szerepet betöltő tanár kívánságait, a serdülők már 
egyáltalán nem hajlandók erre. Ők sokkal inkább az „idősebb társ” támogatását 
fogadják el. A nyolcosztályos gimnáziumban nehéz feladat a váltás a szerepek 
között, ugyanannak a tanárnak ugyanabban az osztályban másképp kell visel-
kednie, amint a gyerekek serdülőkorba lépnek.

Egyházi iskolában az általánosnál magasabb a szülők elvárása a tanárokkal 
szemben. Ezeknek az elvárásoknak sok tekintetben meg is kell felelni. Az 
egyházi iskolai tanár különösen nem italozhat mértéktelenül, nem keveredhet 
tanítványaival zűrzavaros kapcsolatokba, nem lehet durva, igazságtalan, nem 
alázhatja meg és nem bántalmazhatja tanítványait, nem lehet rasszista, sem 
érzéketlen. Mégis, mielőtt ítélkezne élők és holtak fölött, az egyházi környezet-
nek tekintetbe kell vennie azt is, hogy az egyházi iskolai tanár is megbocsátásra 
szoruló gyarló ember.

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Gyűjtsön példákat a családok eltérő szociális helyzetéből adódó konflik-

tusokra! Hogyan tudta kezelni azokat az iskola? Kinek a pártján állt a

tanár? Milyen eredményt sikerült elérni a gyerekek és a szülők körében?

 A Deák Téri Evangélikus Gimnázium pedagógiai programja 2015, 8. o.
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– Gyűjtsenek jó gyakorlatokat érzékenyítő, a társadalmi szolidaritást

fejlesztő programokra!

– Idézzen fel olyan iskolai konfliktushelyzetet, amelyet Ön vagy egy Ön által

ismert tanár előbb tekintélyi, majd partneri helyzetből próbált megoldani!

– Idézzen fel egy fegyelmi vétséget, amely iskolájában előfordult! Ho-

gyan kezelte a tanár, a testület, az iskola vezetése? Hatékony volt-e a

beavatkozás? Mit csinálna másképp?

4. Etika a közismereti órákon

A jelenlegi kerettantervek megjelenítik a tantárgyak kapcsolódási pontjait, 
hangsúlyozván azt az elvárást, hogy a diákok az élet teljességével és nem tantár-
gyakkal ismerkednek az iskolában. Tanítási tapasz-
talatból tudják a tanárok, hogy a gyerekek mennyire 
hálásak, ha az órán átlépjük a tantárgyi kereteket. 
A tananyagokkal kapcsolatos etikai dilemmák meg-
jelennek a tantervekben mint kapcsolódási pontok az etikával, az érettségi 
követelményekben, és meg kell, meg kellene jelenniük a tanórai gyakorlatban is. 

Mielőtt a hitoktatók a hittanórákon sorra veszik az etikai kérdéseket, fel-
tétlenül érdemes tájékozódniuk, hogy a többi tanórán mely témákat, milyen 
formában, milyen mélységben érintették már kollégái. Több tanári energiát 
kíván, de igen hálás megoldás, ha alkalmanként sort kerítenek valamelyik más, 
közismereti tárgy tanárával közösen tartott órára. Ennek formája lehet vita, 
beszélgetés, a gyerekek készíthetnek interjút a megjelent tanárokkal, de lehet 
bírósági tárgyalást szimulálni, ahol a tanárok tanúként jelennek meg. További 
lehetőség, hogy a hittanórára készülve „házi feladatként” kapják a tanulók, 
hogy beszerezzék a közismereti tárgyak tanárainak véleményét valamely etikai 
kérdésről, vagy tényeket, érveket kérdezzenek meg tőlük a hittanórai vitával 
kapcsolatban. Természetesen fordított felállás is lehetséges, a hitoktató interjúja 
a közismereti óra előkészítéseként.

A következőkben bemutatok néhány témasort, amelyekkel a különböző 
tantárgyak óráin foglalkozunk a gimnáziumban.

4.1 Etika a nyelvórákon

Etikai kérdések sokszor előkerülnek a nyelvórán, különböző mélységben. Termé-
szetesen bizonyos nyelvi készség szükséges a vélemények megfogalmazásához, 
ezért különösen a gimnázium felsőbb évfolyamaiban születnek jó beszélgetések. 
A nyelvtanárok kivételezett helyzetben vannak, mivel idegen nyelven az „eltá-
volítás” jelensége miatt könnyebben megnyílnak a gyerekek, mint más órákon.

Az emelt angol érettségi szóbeli vita feladatára vagy a felsőfokú nyelvvizs-

…a diákok az élet teljessé-

gével és nem tantárgyakkal 

ismerkednek az iskolában.
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gára készülve a nyelvtanárok összeszedik a pro és kontra érveket, a különböző 
álláspontokat az alábbi témákban:

– eutanázia
– halálbüntetés
– klónozás, génmódosítás
– állatkísérletek, nukleáris kísérletek
– alternatív gyógymódok, egészségturizmus
– élsport – dopping
– környezetvédelem
– a globalizáció hatásai
– aktuális gazdasági-társadalmi kérdések (pl. áru- vagy embercsempé-

szet, szegénység/gazdagság)
A német nyelv tantervében így jelenik meg az etika:

Témák Etikai kapcsolódási pontok

Személyes vonatkozások, család 
Családi élet, családi kapcsolatok
Személyes tervek, családi minták
Egyén és család nálunk és a célországok-
ban
Családmodellek, gyermekvállalási kedv, 
nagycsaládok
Női és férfi  szerepek, ismerkedés, házas-
ság
Ünnepek, családi ünnepek

Generációk kapcsolata, családi élet
Férfi –nő kapcsolat, bizalom

Ember és társadalom 
Emberek külső és belső jellemzése
A tizenévesek világa: barátok, kapcsolat 
a kortársakkal, felnőttekkel
Öltözködés, divat. Mi a szépség? 
Egészség, függőségek: dohányzás, alkohol
Testképzavarok, étkezési zavarok
Konfl iktusok és kezelésük
Felelősségvállalás másokért, rászorulók 
segítése
Hasonlóságok és különbségek az embe-
rek között, tolerancia, pl. fogyatékkal 
élők, esélyegyenlőség
Társadalmi szokások nálunk és a célor-
szágokban
Fogyasztás, reklámok
Környezetvédelem, hulladékkezelés, 
klímaváltozás

Társas kapcsolatok, bizalom, együttérzés

Felelősség a saját testért

Felelősség, 
emberi méltóság tisztelete, esélyegyenlő-
ség előítélet, tolerancia, fogyatékkal élők, 
szegények és gazdagok

A fogyasztás etikája, 
egyéni felelősség a környezetért
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4.2 Etika a magyar irodalom órán

Az irodalomóra kiváló lehetőséget ad a személyiségfejlesztésre. Ahogy a Deák 
Téri Evangélikus Gimnázium helyi tantervében áll: „Az ítélőképesség, az er-
kölcsi, esztétikai érzékenység a felnőttkor küszöbé-
re ért ember meghatározó tulajdonsága. E téren a 
magyar nyelvi és irodalmi tanulmányokra jelentős 
szerep hárul a logikus gondolkodás képességének 
növelésében és az önismeret, az önkritikai érzék 
folyamatos fejlesztésében. Az irodalmi művek feldolgozásában a vélemények-
nek teret adó megbeszélés növeli a fogékonyságot az igazságra, a megértésre, 
az együttérzésre mint értékre, segítheti az erkölcsi és érzelmi konfl iktusok 
felfogását, ráhangolhat a pozitív érzelmekre, a derűre, a szépségre.”  

Alább néhány példát sorolok az irodalomórán felmerülő etikai témák közül, 
a korszakok sorrendjében.

1. Antikvitás
Szophoklész: Antigoné – Temetni, vagy nem? Azaz az isteni vagy az emberi 

törvénynek engedelmeskedjünk?
Homérosz: Iliász – Akhilleusz kiadja-e ellensége holttestét a gyászoló atyának, 

Priamosznak? A bátorság, önfeláldozás és a hazaszeretet eszményei.
Homérosz: Odüsszeia – Pénelopé hűséges maradjon-e, vagy a könnyebb 

megoldást válassza, engedjen a kérőknek?
2. Középkor/reneszánsz
Dante: Isteni színjáték – A pokol szerkezete a kor bűnfelfogását mutatja. 
3. Barokk: az ellenreformáció, a konfesszionalizmus korszaka
Nagy kérdés, hogy a felekezetiség felülírhat-e mindent? Például Bethlen 

Kata azért imádkozik, hogy katolikus férjétől született fi a inkább haljon meg 
csecsemőként, semhogy „ördögi” felekezetű apjától tanuljon valami bűnös 
„katolikusat” (Bethlen Kata önéletírása).

4. Klasszicizmus, a racionalizmus fi lozófi ájával
Az ész szerepe, mindenhatóságának kérdése. Van-e, és ha igen, hol van 

Isten? Ha pedig nincs, akkor nincs sem jó, sem rossz, azaz megszűnnek ezek 
a kategóriák.

A híres pascali „fogadás”: „Tételezzük – mondta –, hogy van Isten. Ha még-
sincs, nem vesztünk semmit. Ha van, megnyerünk mindent.”

Diderot, az enciklopédista: „Ha azt mondjátok, van Isten, engedjétek, hogy 
megérintsem, akkor elhiszem.” – A szenzualizmus és az empirizmus buktatói.

A klasszicista művek nagy dilemmája a választás a kötelesség és a szerelem/

  A Deák Téri Evangélikus Gimnázium pedagógiai programja. Magyar nyelv és irodalom helyi 
tanterve. 2015. Kézirat és Korompayné Sebestyén Nóra és Őze Sándorné jegyzetei alapján.
  A Deák Téri Evangélikus Gimnázium Pedagógiai programja. Magyar nyelv és irodalom helyi 
tanterve. 2015. Kézirat.

Az irodalomóra kiváló lehe-

tőséget ad a személyiség-

fejlesztésre.
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érzelmek közt: a munus et amor problematikája. A klasszicizmus mindig a 
kötelességet választja, a romantika majd az érzelmeket. Mindkét korszak dön-
téseiből sok galiba születik.

5. Romantika
Az individuum kultusza, a zseni problémája. Meddig mehet el az ember?

A karrier érdekében mindent megtehetünk? 
Stendhal: Vörös és fekete; Balzac: Goriot apó
6. A 19. század második fele
A fenti téma elméletben fogalmazva Dosztojevszkij Bűn és bűnhődésében és

Lev Tolsztoj műveiben.
Bűn és büntetés a magyar irodalomban: Arany János: Ágnes asszony; Mikszáth 

Kálmán: Az a fekete folt
A jó és rossz tudása: Madách Imre: Az ember tragédiája – összevetése a Bib-

liával.
7. 20. század
A fő téma az elidegenedés és – természetesen – a háború, annak minden

etikai vonatkozásával. 
Vercors: A tenger csendje; Bertold Brecht: Kurázsi mama
Egyén és közösség viszonya: Gárdonyi Géza: Egri csillagok; Ottlik Géza: Iskola 

a határon; Szabó Magda: Abigél
A tudomány felhasználása: Dürrenmatt: A fi zikusok

4.3. Etika a történelemórákon

A történelem tantárgy keretén belül objektív, múltbeli folyamatokat, jelensé-
geket és azok hátterét, összefüggéseit tanítjuk. Törekszünk arra, hogy közép-

pontba helyezzük a civilizáció fogalmát, mert ez ad 
lehetőséget arra, hogy egyes esetekben egyszerre 
láttassuk a nézőpontok sokaságát és a viszonyla-
gosság problémáit. (Például az újkori gyarmato-
sítás: a gyarmatosító nagyhatalmak ideológiáját 
meghatározta a faji felsőbbrendűség, saját kultú-
rájuk terjesztésének hivatástudata, amely a meg-
hódítottak leigázásához vezetett korszakokon át-
ívelő következményekkel, feszültségekkel.) Tehát 

a tudomány jellegéből fakadóan összetett kérdések értelmezéséről van szó, 
mások a módszertani keretek, mint az etika vagy a hittan tantárgyak kereté-
ben. Ugyanakkor többféle történelemfelfogás is létezik, idealista, materialista, 
immanens, transzcendens. Az egyházi oktatásnak azt kell érvényesítenie, hogy 

 A Deák Téri Evangélikus Gimnázium Pedagógiai programja. A történelem helyi tanterve. 2015. 
Kézirat. Őze Sándorné jegyzetei alapján.

Az egyházi oktatásnak azt 

kell érvényesítenie, hogy 

bár a történelmi események 

személyekhez, helyzetekhez, 

következményekhez, aktuali-

tásokhoz stb. kötöttek, azok 

felett az idő Ura áll.
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bár a történelmi események személyekhez, helyzetekhez, következményekhez, 
aktualitásokhoz stb. kötöttek, azok felett az idő Ura áll.

Számos olyan részlet kínálkozik a történelem tanításán belül, amely érint-
kezik az etika tárgyköreivel. Például:

– Antik történetírás: Tacitus történetírói felfogása: harag és részrehajlás
nélküli tényközlés.

– A görög fi lozófi a és tudomány kialakulása, korszakai, kapcsolódása a
történelmi folyamatokhoz: a fi lozófus a bölcs, a fi lozófi a a bölcsesség
szeretete – s bár a szofi sták szerint mindennek az ellenkezője is be-
bizonyítható, a logika alaptételévé az a szókratészi megállapítás vált,
hogy a dolgok önmagukkal azonosak (A=A) – ennek nyomán alakult
ki a platóni és arisztotelészi rendszer. Tehát a jó jó, a rossz nem jó stb.
Mindez összefügg az athéni demokráciával, amely egyszerre adott vá-
lasztási lehetőséget a polgárainak a közös ügyek kérdésében, de egyben 
kötelezővé is tette a felelős egyéni döntéseket.

A későbbiekben is nagy hatású, történelmi személyiségeket (pl. magyar 
reformkor) is meghatározó sztoikus etika a létezés legfőbb értékeként a jó 
gyakorlását határozza meg. 

– A kereszténység kialakulásának történelmi folyamata: történelemfor-
máló erővé válnak olyan, a keresztény hit alapjait jelentő kérdések,
amelyek etikai tartalmat is hordoznak: aktív, cselekvő szeretet, az
elesettek gyámolítása, egymás terheinek hordozása. Mindezek mögött
az a keresztény gondolat áll, amely szerint Isten előtt minden ember
egyenlő, amely alapjaiban különbözött az ókori felfogástól, s épp ezért 
hozott új korszakot.

– Középkor: királytükrök – a keresztény uralkodók erényeit összefoglaló 
művek. A krisztusi életvitel követése minden hatalmasság legfontosabb 
példája.

– Reneszánsz: Macchiavelli A fejedelem című munkája egy új uralkodói
eszményt rajzol meg a reneszánsz idején, más erkölcsi felfogással: a
hatalmasság mérlegelheti, mi a megfelelő döntés, az adott helyzet és
cél szerint hozza meg határozatait. A cél szentesíti az eszközt.

– Protestáns etika: különösen a kálvinizmusban hangsúlyos a munka
keresztény etikája (Istent dicsőíti a jól elvégzett munka), amely a pro-
testáns többségű országokban a kora újkortól kezdve jelentős gazda-
sági eredményeket hozott: pl. Hollandia, Anglia, később az Egyesült
Államok (Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme).

– Francia forradalom: Hol a szabadság határa, mi vezet szükségszerűen
zsarnoksághoz, hogyan emészti fel a zsarnokság önmagát?

– Az ipari forradalom árnyoldalai: a környezetszennyezés.
– Reformkor: A reformkor irányítói számára a politikai kérdések a nem-
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zeti eszmétől áthatottan a közösség érdekében végzett erkölcsi köte-
lességként is megfogalmazódtak (Széchenyi, Kölcsey).

– 1848–49-es szabadságharc: A honvédtábornokok erkölcsi dilemmái:
A birodalomra esküdtek katonaként, a katona a hazát védi. Mi a haza
akkor, amikor a birodalom és az ország szembekerül?

– Nagybirodalmak, gyarmatosítás (ideológiája a rasszizmus, másik ol-
dalról az ellenállás sajátos etikát tükröző példája Gandhi személye).

– Népirtások, illetve helytállás a népirtások idején, embermentések.
– Kommunizmus, totális diktatúrák: egypártrendszer, a párt szolgála-

tának kötelessége, machiavellista hatalomfelfogás.
– Hidegháború – a bipoláris rendszer, atomháborús fenyegetések: ekkor

döbbent rá a világ, hogy a tömegpusztító fegyverek bevetése nem egy-
szerűen hatalmi-politikai kérdés.

– Ügynökkérdés: Egyszerre veti fel a hatalom gyakorlásának etikai kérdé-
seit és az egyén részéről az immorális hatalommal való együttműködés
és kiszolgáltatottság dilemmáit. Ez az egyik kulcskérdés a szovjetizált
rendszerek megértésében, a Kádár-korszak kétarcúságát illetően külö-
nösen is. Még összetettebbé teszi, hogy nyilván adódhatnak, adódnak
személyes érintettségek egyes családokban.

4.4. Etika a fizikaórákon

A fi zikaórákon a tudomány felelősségének problémája, a kutatás eredményei 
felhasználhatóságának kérdése jelenik meg. Elsősorban az atombomba, radio-
aktivitás témakörében.

– Kell-e kutatni az ismeretlent? (Kozmológiai kutatásokra vonatkoztatva.)
– Ki dönt valamilyen tudományos eredmény felhasználhatóságáról? Ki

irányít? (Sok pénz kell a kutatásokhoz, és ezzel felmerül a kérdés, hogy 
mennyire önzetlen a befektetés.)

Ezeket a problémákat főleg akkor vesszük elő órákon, ha az osztály érdek-
lődik, lehet velük beszélgetni.

4.5. Etika a biológiaórákon

A 20. századot a biológia, azon belül a genetika évszázadának is nevezik. Vitat-
hatatlan, hogy rengeteg új biológiai, mezőgazdasági, orvosi felfedezés született 
a 20. században, amelyek súlyos etikai kérdések elé állítják az emberiséget és 
az egyes embert. A biológia tanításakor nem szorítkozhatunk a természettudo-
mányos tények és azok technikai felhasználásának megismertetésére, hanem 

 Horváth Gabriella közlése alapján.
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igyekszünk segíteni tanítványainkat abban, hogy ezekről az eredményekről 
véleményt formáljanak, később döntéseket legyenek képesek hozni. 

Kedvező, hogy a biológia újabb eredményeit vi-
szonylag érettebb korban, 16-19 évesekkel dolgozzuk 
fel, ebben a korban diákjainknak igénye és gondolko-
dási készlete is megvan az etikai beszélgetésekhez.

Az érettségi vizsga követelményei között is sze-
repel biológiából az etikai érzékenység (döntések 
lehetséges következményeinek mérlegelése) mint 
elvárt kompetencia. A biológia szóbeli érettségi 
vizsgán a vizsgázónak érvekkel alátámasztott vé-
leményt kell tudnia formálni biológiai jelenségek-
kel, egészséggel, betegségekkel, gyermekvállalással, 
születéssel, genetikai és más orvosi eljárásokkal és környezeti problémákkal 
kapcsolatban. Ez a kimeneti követelmény erős elvárást fejez ki a tanítási folya-
mat vonatkozásában.

A gimnáziumi biológiaórákon feldolgozott témakörök etikai vonatkozásai
Témakör és a hozzá tartozó biológiai 

tartalmak
Etikai kérdések, amelyekkel érdemes 

foglalkozni

Rendszertan. Az ember helye az élővilág 
rendszerében.

Az ember helye a természetben. 
Mit mond a biológia az emberről, mit 
mondanak más tudományok, megköze-
lítések?
Mennyiben állat az ember? 
Mi következik az egyes emberképekből?

Természetvédelem. A természetvéde-
lem mellett szóló etikai, egészségügyi, 
kulturális és gazdasági érvek ismerete 
és a természetvédelem lehetőségei (pl. 
fajok és területek védelme, kereskedelmi 
korlátozások).

Mihez van joga az embernek, aki maga is 
az élővilág része? 
Mit jelent egyes élőlények „haszna” és 
„kára”? Lehet-e erről egyáltalán beszél-
ni?

Egészség-betegség. Az egészség megha-
tározásai, egészségvédelem, megelőzés, 
szűrések.

Kié az ember teste? 
Milyen kötelezettsége van az embernek a 
testével kapcsolatban? 

Táplálkozás. Táplálkozási divatok, 
testkép, testképzavarok, táplálkozási 
betegségek, anorexia, bulimia.

Milyen a szép test? 
Mi határozza meg a test divatját? Milyen 
mintákat követnek a fi atalok, miért? 
Hogyan válnak a táplálkozási divatok az 
élet fő értékeivé egyes emberek számára?

Kedvező, hogy a biológia 

újabb eredményeit viszony-

lag érettebb korban, 16-19 

évesekkel dolgozzuk fel, 

ebben a korban diákjaink-

nak igénye és gondolkodási 

készlete is megvan az etikai 

beszélgetésekhez.
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Témakör és a hozzá tartozó biológiai 
tartalmak

Etikai kérdések, amelyekkel érdemes 
foglalkozni

Szervátültetések. A szervkivétel és doná-
ció technikája, immunológiai összeférhe-
tetlenség, jogi szabályozás. 

Kinek van joga rendelkezni a szervekről? 
Az elhunyt emberi méltósága, a gyászo-
lók érzéseinek tisztelete vagy a meg-
mentendő ember élete a fontosabb? 

Humángenetika. A humángenetika 
sajátos vizsgálati módszerei, a módsze-
rek korlátai (családfaelemzés, magzati 
diagnosztika). 

Kié a biológiai információ? 
Mit tehet a szülő, ha beteg a magzata? 
Mit tehet az orvos, ha valószínűsíti a 
magzat öröklődő betegségét? 
Kié a döntés? Van-e joga dönteni a szü-
lőnek?

Szexualitás, szaporodás 
A családtervezés, fogamzásgátlás, a 
terhességmegszakítás és lehetséges 
következményei.
A meddőség és kezelésére szolgáló lehe-
tőségek (hormonkezelés, mesterséges 
megtermékenyítés, béranyaság).

A családtervezés felelőssége. A fogam-
zásgátlás technikáinak etikai vonatko-
zásai. (Az anya egészségét veszélyeztető 
módszerek, korai vetélésen alapuló 
módszerek.) 
Terhességmegszakítás. 
Milyen helyzetekben engedélyezi a 
jog? Milyen helyzetben elfogadható? 
A magzat súlyos károsodásakor, az anya 
betegségében? 
Mikor kezdődik az új ember élete? 
(A fogantatáskor, az embrió fejlődésének 
bizonyos fokán, a születéskor?)
Meddig mehet el az ember utód iránti 
vágya? 
Mi történik az in vitro megfogant, de fel 
nem használt embriókkal? 
Ki dönthet róluk? 
Válogathat-e a szülő vagy valaki más a 
születendő gyermekek közül? Milyen 
tulajdonságok alapján? 
Béranyaság. Ki a gyermek anyja? 
Kinek kell viselnie a felelősséget a gyer-
mekért, ha hiba csúszik a tervekbe?
A béranya egészségi kockázata, felelőssé-
ge a várandósság alatt. 
Lehet-e ekkora áldozatot elfogadni egy 
asszonytól?
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Témakör és a hozzá tartozó biológiai 
tartalmak

Etikai kérdések, amelyekkel érdemes 
foglalkozni

Genetikai technológia alkalmazása 
(inzulintermeltetés, génátvitel haszon-
növénybe és állatokba, klónozott fajták a 
mezőgazdaságban).

Génátvitel mezőgazdasági céllal. 
A gének átvitele, mint evolúciós tevé-
kenység. 
Ismeretlen kimenetelű próbálkozások. 
A természetes fajták kiszorítása, ökológi-
ai rizikók, irreverzibilis változások a faj 
génkészletében. 
Gazdasági vonatkozások. 
Az esetleges előnyök mérlegelése: eszkö-
zök az éhezés ellen, csökkentett vegy-
szerhasználat lehetősége. 
Orvosi alkalmazás. Előnyei, a modellez-
hetetlen beavatkozás rizikója.

Génátvitel emberekbe. Gyógyítás szoma-
tikus (kifejlett szervezetbe történő) és 
csíravonali (zigótában vagy korai embri-
óban történő) génterápiával.

A legújabb technikák előnyei: súlyos, 
gyógyíthatatlan betegségek terápiás 
lehetőségei. 
Ismeretlen mellékhatások, nem várt, 
öröklődő tulajdonságváltozások kocká-
zata. Az „embernemesítés” lehetősége a 
csíravonali génterápiával. 
Hol a határ a gyógyítandó betegségek 
és a legalább részben genetikai eredetű 
„másságok” között? 

Az ember viselkedésére ható szerek. 
A drogok, az alkohol hatásmechanizmu-
sai, a függőség kialakulása, típusai.

Mi vezet a szenvedélybetegséghez? 
Ki a hibás, ki a felelős? 
Miért fogad el a társadalom egyes pszi-
chotróp szereket, és utasít el másokat? 
Miben áll a szenvedélybeteg környezeté-
nek felelőssége? 

A korunk orvosi technikáival kapcsolatos kérdések végigbeszélése azért külö-
nösen fontos, mert ezekkel kapcsolatban nincsenek jól bevált receptek az előző 
generációktól. Senki, a tudomány, a biológiatanár sem ismeri előre ezeknek 
a beavatkozásoknak a hosszú távú következményeit. Mégis, biztos, hogy sok 
gyerek kényszerül majd a születéssel, a genetikai beavatkozásokkal kapcsolatos 
döntések meghozatalára. Nyilván egy sereg olyan technikával is szembetalálják 
magukat, amelyeket ma még nem is ismerünk. Ezért a cél nem lehet konkrét 
válaszok kidolgozása, hanem inkább az élettel, egészséggel kapcsolatos kérdé-
sekkel összefüggő érzékenyítés.
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TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Milyen etikai kérdéseket lehetne tárgyalni a rajz, vizuális kultúra tárgy

keretében, az ének-zene órákon, a matematikaórákon, bármilyen, eddig 

nem tárgyalt tanórán?

– Gyűjtsön példákat olyan etikai témákra, amelyeknek a feldolgozásához 

kevés a bátorsága! Elemezze, mi okozza a félelmét!

– Gyűjtsön példákat olyan etikai dilemmákra, amelyekre a mai gyere-

kek érzékenyek! Keressen olyanokat is, amelyeket az Ön generációja

fontosnak tart, de a mai fiatalokat kevésbé érdeklik! Mi lehet az oka az

eltérésnek?

Összefoglalás

A tanulmányban megkíséreltem bemutat-
ni, hogy a pedagógia milyen tekintetben 
változott meg gyökeresen a 21. századra. 
Az erkölcsi nevelés folyamatát legjobban 
éveken át tartó „morális párbeszédként” 
jellemezhetjük. A pedagógiai folyamatban 
a pedagógus idősebb társa a diáknak. Az 
erkölcsi nevelés az etikai kérdések hitta-
nórai és közismereti órákon való megbe-
szélését és az iskola mindennapi életének 
megoldásait is magában foglalja, ezeknek 
a területeknek erősíteniük és hitelesíte-
niük kell egymást. Az eredményesség te-
kintetében nem szabad türelmetlennek 
lennünk, hiszen a világgal ismerkedő 
gyerekekkel dolgozunk. Végül pedig az erkölcsi nevelésre és az egész nevelési 
folyamatra igaz, hogy csak az erőfeszítés garantált, az eredmény nem, „a növe-
kedést az Isten adja” (1Kor 3,6).
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1. Döntés és vélemény

A kommunikáció egészséges gyakorlata miatt minden szervezetben és közös-
ségben nagyon fontos, hogy a vélemények megszülessenek és megismerhetők, 
kicserélhetők legyenek. A közösség élete szempontjából az is lényeges, hogy al-

kalmanként közös vélemény alakuljon ki, és ugyan-
úgy mozogjon, hasson a magasabb szinteken, mint 
az adott közösség alacsonyabb szintjein. A megva-
lósítható, feldolgozható és használható döntések 
éltetik a közösségeket. A döntések meghozatala, 
üzenetük és fogadtatásuk egy speciális értékmérő a 

közösségekkel kapcsolatban. Ezek aktivitása az adott közösség életképességének 
is mutatója egyben. Minden döntés mögött vélemények tömege áll. 

Igaz ez az egyházra és annak helyi közösségeire nézve is. Ma az egyházon 
belül, csakúgy, mint rajta kívül, nagyon gyorsan változik az információk áram-
lásának módja, sebessége és természetesen ezzel együtt a fogadtatásuk is. Az 
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ebben való részvétel kikerülhetetlen, de szükség van egy kifi nomult érzékre, 
az információk iránti érdeklődésre és megfelelő fogadásukra. A naprakész mi-
nőségi tartalom nélkülözhetetlen, az információk áramlásának megteremtése 
sohasem egyszerű feladat. Kérdések észrevétele és feleletek megfogalmazása 
történik ezen a kommunikációs úton. Az aktív részvétel pedig azt jelenti, hogy 
az adott közösség képes hatásosan és eredményesen jelen lenni az információá-
ramlásban. Ez ma egy igen aktuális kihívás a keresztény gyülekezetek számára. 
Az egyház egésze számára is izgalmas és alapvető kérdés.

Egy egyszerű problémafelvetés

Hol marad az egyház hangja? Miért nem szólal meg az egyház? Gyakorta és 
türelmetlenül feltett kérdések ezek, akár etikai, akár politikai kérdésekkel kap-
csolatban. A másik oldalon pedig elhangzanak az ennek teljesen ellentmondó 
vélemények is: minek szól bele az egyház, miért avatkozik be ebbe a kérdésbe 
az egyház? 

Egy régen várt egyházi megszólalás fogadtatására példa az a válaszreakció, 
amely Székely János segédpüspök szavait követte, aki az egyházfők közül talán 
elsőként szólalt meg a menekültekkel kapcsolatban 2015 őszén. Már a reagá-
lásokat elemző írás címe is árulkodó: Na végre… A menekültekkel kapcsolatos 
püspöki megszólalás visszhangjai. Nagyon rövid idő alatt, a püspök megszólalása 
utáni két napon 7000 bejegyzés érkezett.  

Régi dilemma, de ma is gyakran kerül újra elénk a megnyilatkozás és a hallga-
tás témája. Mikor kell megszólalni, vagy mikor nem kell megszólalni az egyház 
nevében? Fel is erősödött ez a vita az utóbbi években az egyház nyilvánossági 
és közéleti szerepével kapcsolatban. Mellette és ellene egyaránt sorjáztak az 
érvek. Vizsgahelyzetbe is hozza ez ma az egyházak döntéshozó grémiumait. 
Sikerül-e közös álláspontot találni égető aktuális kérdésben akár csak egyetlen 
felekezeten belül? 

Van-e olyan mai keresztény mondanivaló a rendkívül gyorsan változó kér-
désfelvetésekkel kapcsolatban, amely tényleg képes a kontextuális kommuniká-
cióra? A keresztény közösségekben állandóan jelen van egy küzdelem a „modus 
vivendi” megtalálásáért, ez pedig folyamatos döntések következményeként 
alakul és sokszor változik is. 

Ennek a hátterében jelen van az élő egyház fontos kritériumaként annak a 
képességnek az igénye, ami nem más, mint a friss kérdések meghallása és az 
ezekre adható feleletek gyors megfogalmazása. Röviden: a jelenlét és a hozzá-
szólás aktív gyakorlata. Ennek sikeréhez viszont szükség van egy minél egész-
ségesebb döntéshozatali készenlétre az egyházban. 

A két lehetséges kommunikációs viselkedési véglet (aktivitás és passzivitás; 

 G  2015. 
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vagy másképpen, kicsit sarkosan elnevezve liberalizmus és fundamentalizmus) 
egyre távolabb kerültek egymástól, ennek következtében is kulcskérdéssé vált 
egy-egy egyházi közösség helytalálása ebben a vitában. Magyarországon is jól 

tetten érhető, hogy a különböző egyházak aktivi-
tása eltérő a társadalmi és közéleti kérdésekben.  

De különbség van abban is, hogy egyáltalán 
reagálnak-e az egyházak aktuális etikai problé-
mák felszínre kerülésekor, megszólalnak-e mint 
keresztény közösségek. Az utóbbi időben rengeteg 
ilyen téma került felszínre, pl. a menekültkérdés, 

az elszegényedés és a mértéktelen meggazdagodás kontrasztja, erőszak, euta-
názia, rasszizmus, azonos neműek házassága, korrupció vagy akár az üzletek 
vasárnapi nyitva tartása.  

A megszólaláshoz is és a hallgatáshoz is ugyanúgy jelentős energiabefek-
tetésre van szükség az egyházban. Mert mindkettő mögött meghúzódik egy 
töprengési időszak és a helyes magatartást kereső tevékenység. Végül pedig 
maga a döntés meghozatala. A vélemény megtagadása is döntés, és a vélemény-
nyilvánítás is az.

Annak az egyháznak lehet a nagyobb társadalmi kérdésekben is közvéleményt 
formáló, hatásos hangja, amelyen belül a helyi, kisebb gyülekezeti közösségek 
életében természetes az aktuális etikai kérdések megbeszélése, ennek során a 
közösség tagjainak egyéni véleményére is szüntelenül igényt tart a gyülekezet. 

Döntőnek látom ebben a kérdésben is az egyházon belüli szubszidiaritás 
erősödését és ébrentartását. A gyülekezeti közösség szerepének fontosságát 
fejtettem ki egy korábbi tanulmányban, témánk szempontjából idézek onnan 
egy megállapítást: „Az emberek nagyobb közösségének a magatartása mindig 
egy kisebb közösségben kialakult és már ott gyakorolt magatartásnak a tömeges 
méretű megélése. Ahogyan a nagy tömegek előtti beszédnek is – a történelem 
tanulsága szerint – mindig megvan egy kisebb közösségben már megtartott 
próbája, ugyanúgy van felelőssége ma is a kis közösségek gondolkodásának, 
szóhasználatának és indulatának.”  

Az egyházi élet bázisán a gyülekezetekben meglévő folyamatos diskurzus-
nak döntő szerepe van abban, hogy ne a közöny, a kényelemből választott 
passzivitás legyen uralkodóvá a nagyobb egyházi közösségben, a gyülekezetek 
alkotta regionális vagy hierarchikusan magasabb szintű egyházi testületekben. 
A későbbi, akár végleges állásfoglalásoknak, döntéseknek mindenképpen fontos 
előfeltétele ennek az egyházi kisközösségi vitának a gyakorlata. Visszafelé is 
igaz ez: a magasabb szinteken hozott egyházi döntések hatásossága attól is függ, 

 Vö. B  2015.
 L  2016.
 S  2016, 195. o.
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hogy mennyire fogadókészek és felhasz-
nálókészek a helyi közösségek ezekkel a 
döntésekkel kapcsolatban.

Erre az ébren tartott érzékenységre 
szüksége van a gyülekezeti közösségnek 
azért is, mert így tud segíteni a tagjainak 
egy-egy szélesebb összefüggést érintő 
kérdésben a kölcsönös információ- és vé-
leménycsere lehetőségével. Ennek a kö-

zösségépítő hatása sem elhanyagolható. Ilyen diskurzusok során érlelődnek a 
legfontosabb döntések. A közös döntéshozatal egyben a közösség épülésének is 
valóságos alkotóeleme. A dönteni akarás és a döntés meghozatalának a vágya 
építi és összekovácsolja a közösséget. Mindemellett ma már bizonyos értelem-
ben arról is szólnunk kell, hogy az a közösségi öntudat, amely igényt tart a 
döntésekre, folyamatosan jelen kell hogy legyen egy aktív és növekedésre képes 
gyülekezeti közösségben.

Minden erőltetés és túlzott, kényszeres napirenden tartás nehezítheti az 
aktivitást ebben az összefüggésben, viszont a nyitottság és a spontán felme-
rülő kérdések felvállalása bizalmat és érdeklődést 
ébreszt a gyülekezeti közösség tagjaiban. Erre irá-
nyuló működő szocializáció hazánkban csak kevés 
gyülekezet jellemzője ma. A belső egyházi, gyüleke-
zeti kérdések gyorsan lekötik a szabad energiákat, 
és kevés az esély a külső, nem közvetlen vagy nem 
annak tűnő témák és kérdések iránt. De egy tudatos 
és következetes gyülekezetpedagógiai programmal 
sokat lehet tenni azért, hogy ne elszigetelődött és csak a saját belső életével 
foglalkozó közösség legyen a jövő gyülekezete, hanem az adott társadalmi 
közegben mérvadó és orientációt segítő tényezővé váljon. 

A gyülekezeti közösség korszerű proklamációja (missziója) – világias szó-
használattal nevezhetjük ezt nyugodtan speciális egyházi PR-tevékenységnek 
is – és hatásos missziói munkája is csak erősödhet ezen a nyilvánossági aktivi-
táson keresztül, és érdekes embereket megszólító tényezővé válhat a közösség 
nyilvános élete. Illetve így számíthat arra egy egyházi közösség, hogy a nem 
vallásos vagy éppen más valláshoz tartozó emberek is nyitottá és érdeklődővé 
válnak a keresztény egyház véleményére. 

Egy konkrét kérdésben a megfelelő időpontban hozott mérvadó és szimpa-
tikus megnyilatkozással közzétett döntésnek igen jelentős befolyása van az 
egyházi közösségről alkotott közvéleményre is, de utánpótlást és friss tagokat 
is nyerhet ezzel magának az egyház. Az elszigetelődés és távolmaradás mindig 
leépüléshez és létszámvesztéshez vezet.
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TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Keressen olyan egyházi megnyilatkozásokat az interneten, amelyek 

frissek és naprakészek voltak az utóbbi években! 

– Nevezzen meg olyan kérdéseket, amelyekkel kapcsolatban szívesen 

vette volna, hogy az egyház véleménye is nyilvánosságra kerüljön!

2. Speciális státusz: a jó ügyek képviselője

Nem az egyes kérdések részletes vizsgálata ennek a tanulmánynak a célja, 
hanem annak a döntési mechanizmusnak az elemzése, amely megvalósul egy 
egyházi közösség élete során a döntéshozatallal kapcsolatban. Mindez aközben 
a legizgalmasabb, amikor az egyház éppen keresi a megfelelő etikai válaszokat 
a környezet kérdéseire. Kutatni kell azt is, hogy milyen úton érkezik meg egy 
egyházi közösség oda, hogy egyik vagy másik vélemény közösségi elfogadásával 
ez az álláspont a közösség külső megjelenésében és belső összehangoltságában 
egyaránt fontos szerepet játszik majd a döntéstől kezdve és mérvadóvá válik.

Hogyan lesz egy vélemény az egyházi közösség közösen vállalt álláspontjává 
és akaratává? Mi tesz egy véleményt elfogadottá, normatívvá és követendővé 
ma? Vigyáznia kell az egyháznak arra, hogy a jelenlétével, a keresztény alapér-
tékeknek valóban megfelelő véleményével és döntésével mindig szem előtt tart-

sa a harmóniára és az egymás megértésére segítő 
mentalitást. Az egyén életében ugyanúgy fontos ez 
a felelős elkötelezettség, mint az emberek egymás 
mellett élésében, a természet világában és a lakott 
földön megvalósuló együttélésben. 

Nem az a helyes döntés, amit a döntéshozó ak-
ként deklarál, hanem az, amelyik az előbb felsorolt 

összefüggésekben ténylegesen a megértést szolgálja, a továbblépést segíti és jövőt 
épít. Attól lesz igazán keresztény egy döntés, ha a másik ember életét tapintattal, 
odafi gyeléssel és őszinte segítségnyújtással közelíti meg. Ez a szempont minden-
képpen abba az irányba mutat, hogy mennyire tud valaki a másik ember szem-
szögéből is mérlegelni egy-egy helyzetet a személyes döntés meghozatalakor. 

Ez a hozzáállás egyértelműen a bizalom, a remény és a boldogság hármasát 
erősíti, és ezzel „hitet” ébreszt a jövő irányában. Ez a döntés egyháziasságának 
egyik fontos kritériuma.

Érdemes megvizsgálni a következő kérdéseket az egyházi közösségek dön-
téshozatali működése szempontjából:

– Szükség van-e minden esetben arra, hogy egyetlen vélemény váljon 
döntővé? 

– Mindenképpen el kell-e jutni oda, hogy egy uralkodó nézet emelkedjen 
ki a többi közül?
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– Lehet-e arra törekedni, hogy különböző álláspontok elhangozhassanak, 
és mindenki megfogalmazza a magáét ezek alapján a lelkiismeretére
hallgatva?

– Élhetnek-e ma még nagyon eltérő vélemények békés egymás melletti-
ségben egy keresztény közösség mindennapjaiban anélkül, hogy vala-
melyik kiemelten a „kötelező” vagy „elfogadott” normává emelkedne?
A kölcsönös véleményelfogadás kultúrája gyakorlat-e a mai gyülekezeti 
életben? Tud-e megengedő lenni egy mai keresztény közösség?

– Egyáltalán van ma még esély arra, hogy önkéntesen vállalja a többségi
vélemény képviseletét egy-egy gyülekezeti tag akkor, ha a véleményével 
ő maga kisebbségben maradt?

– A mindig újra megjelenő, radikálisabb irányzatot képviselő kiscsopor-
tok „mégis” hangadó szerepét képes-e megfelelően kezelni egy átlagos
gyülekezeti közösség?

– A nyilvánvalóan szélsőséges magatartásra válaszképpen elhangzik-e
korrigáló és helyreigazító megnyilvánulás?

– Kezelhető-e a radikalizmus vallásos közösségben?
– Hol a határa a közönyös szemlélődésnek az egyház keretein belül?
– Mi okozza azt a jelenséget, hogy a személyi kérdésekben, az egyházban 

is nagyobb az aktivitás, mint a tartalmi témákban?
– A mindig újra feltörő fundamentalizmussal hogyan lehet kommuni-

kálni ma?
A vélemények egyszínűsége és sokszínűsége ma jóval nehezebb kérdés az 

egyházban, mint a korábbi évszázadokban. Egyfelől a legtöbb keresztény közös-
ség azzal is magához szeretné kötni a tagjait, hogy az odatartozók véleménye 
megegyezik, és egyben ez a megegyezőség az identitásuk nagyon erős bázisa. 
Ennek tudatos elfogadása a tagsági lét feltétele. Az 
ettől való eltérés pedig kirekesztéssel jár. Gyengébb 
változatban kisodródással és a közösségtől való las-
sú elszakadással.

A gyülekezetek életét is meghatározza az, hogy 
milyen egy gyülekezeti közösség alapbeállítottsága: 
nyilvánosságra törekvő (kockázatot vállaló) vagy 
éppen befelé forduló (nem kockáztató). Mindkettőre könnyen találunk pél-
dákat, ha csak külső szemlélőként betekintünk egy-egy istentiszteletre vagy 
bármilyen típusú közösségi alkalomra. Az alkalmak atmoszférájából már látszik 
ez a kettősség mint markáns jellemző vonás. De mindkét helyzetre igaz, hogy 
valahol a háttérben egy határozott döntésnek kell meghúzódnia a közösség 
életében. A gyülekezeti közösség életének irányvétele mindig egy döntés követ-
kezménye. Lehet ez nyilvánosság előtti, közösségi döntés. De lehet ez egy- vagy 
kétszemélyes, tekintélyelvű vezetői döntés is, esetleg egyszerűen hallgatólagos 
közmegegyezéssel született és lassan uralkodóvá vált magatartás és vélemény. 

A vélemények egyszínű-

sége és sokszínűsége ma 

jóval nehezebb kérdés az 

egyházban, mint a korábbi 

évszázadokban.
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A vélemény kinyilvánítása vagy elhallgatása egyaránt egy döntésnek az 
eredménye. Van, amikor ez speciálisan egyszemélyes döntés. Kisebb gyülekezeti 
közösségekben gyakorta ez történik. Lelkészcentrikus gyülekezeti modell ese-
tében a döntéshozó maga a lelkész. De lehet ez a személy olyan tekintéllyel ren-
delkező tag is, aki a véleményét az egész 
közösségre erőszakosan ráerőlteti és el is 
fogadtatja a többiekkel. Természetesen a 
gyülekezetek többségében egy testület, 
egy közösség együttes döntése kerül a 
nyilvánosság elé. 

Az egyházban született döntéseknek 
egyfelől magára az egyházi közösségre vo-
natkozó belső előírások, szabályok meg-
fogalmazása a célja, de másfelől létezik 
egy másik irány is, amelynek ennél sokkal 
szélesebb a hatóköre. Ebben az esetben az 
egyház véleménye nem a hitélettel kapcsolatos csupán, hanem a társadalom 
szélesebb nyilvánosságát érinti, és a világ életének aktuális kérdéseiben ki-
alakított döntésével foglal állást és nyilvánít ki véleményt. A világi kérdésben 
megszólaló egyházi vélemény gyakran válik külső kritika tárgyává és témájává. 

Ennek ma már lényegesen más a jelentősége, mint azokban az évszázadok-
ban, amikor az egyházi vélemény egyedüli tekintélyként sok esetben egy-egy 
ügynek a végső sorsát is eldöntötte. Nem tűrt ellentmondást, és megváltozha-
tatlan kinyilatkoztatásként szólalt meg. Ezzel az igénnyel is fogalmazták meg. 
A többség számára ez volt az igazodási alap. Ma nyilvánvalóan nem ez a helyzet.

A gyülekezetek gyakorlatában a döntés négy általánosan elfogadott módjá-
val találkozunk leggyakrabban: szavazás, külső szakértő bevonása, statisztikai 

átlag számítása és a konszenzus. Mindegyiknek 
van előnye és hátránya. A gyülekezet vezetőjének 
kell kiválasztania azt, hogy mikor melyik módszer 
a legalkalmasabb. Ennek a folyamatnak részletes 
leírását megtaláljuk Em Griffi  n Együtt-lét című mű-
vében. Ez kézikönyv okkal népszerű a lelkészek 
között hazánkban.  

Nyilván a gyülekezetben olyan döntést keresnek 
adott esetben a presbiterek, a vezetők vagy egy cso-

port, amelyet Isten akaratával megegyezőnek gondolnak. A hitben együtt élő 
közösségnek ezt a szempontot mindig szem előtt kell tartania. Ez azt is jelenti a 
gyakorlatban, hogy nem lehet mindenben a világi gyakorlatokat és módszereket 
követni. Meg kell teremteni azt a gyakorlatot, azt a kultúrát, hogy a kérdéseknek 

 4. fejezet: Hogyan döntsünk? In: G  2003, 61–83. o.

A gyülekezetek gyakorlatá-
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szavazás, külső szakértő 

bevonása, statisztikai átlag 

számítása és a konszenzus. 

Vall_ped.indb   458 2016. 11. 29.   12:37:18



Szabó Lajos | Döntéshozatal és a gyülekezet közösségi élete

459 |

és a döntési folyamatoknak mindenképpen „imádságban és lélekben” is jelen 
kell lenniük a gyülekezetben. 

Ma már nem vitathatatlan igazságok, hanem inkább csak véleményformáló 
döntések az egyházi állásfoglalások. Csak a kisebbség számára mérvadóak. En-
nek megfelelően az esélyük is többnyire az, hogy egy többletszemponttal tudják 
formálni a társadalom egészének közös gondolkodását, azonban nem uralkodó 
érvényűek. Természetesen ezzel is tud az egyház fi nomítani, képviselni és ér-
deket érvényesíteni. Ez sem lekicsinyelhető szerep 
ma. A saját vagy éppen a háttérbe szorított emberek 
hangjaként is kiválóan lehet és kell is kommunikálni 
az egyház nevében. Arról nem is beszélve, hogy az 
egyház küldetésének fontos eleme a megszólalni 
nem tudók képviselete. A kérdés mindig az, hogy 
akar-e magának a jó ügyek képviselőjeként standard 
szerepet az egyház, és ennek a szerepnek a megélésébe tudatosan hajlandó-e sok 
energiát fektetni, vagy inkább csak az eseményeket kísérő időnkénti hozzászóló 
lesz a mai társadalmi környezetben. 

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Hogyan viszonyul ahhoz, ha egyszemélyes és tekintélyelvű döntésekkel 

találkozik?

– Sajnálja vagy helyénvalónak tartja azt, hogy az egyház által nyilvános-

ságra kerülő véleményeknek, döntéseknek nincsen akkora szerepük,

mint korábban?

3. „…de ők a világban vannak” (Jn 17,11)

Erősen vitatott ma az a kérdés, hogy mennyire és milyen mértékben kell az 
egyháznak szerepet vállalnia etikai, politikai és közéleti területen a döntéseivel. 
Kell-e döntenie ilyen helyzetekben?

Az egyház alapküldetése mindenképpen egyértelművé teszi a kontextuális 
aktivitást. Az egyház nem vonulhat ki ebből a világból. A Bibliában nagyon sok 
olyan történetet és tanítást találunk, ahol az emberért és a világért vállalandó 
felelősség kerül elénk. Teológiai értelemben azok a bibliai helyek lényegesek, 
ahol Isten alkotásaként és az ő gondoskodásának a területeként szerepel a világ, 
és ezzel a benne bízókra egy speciális elkötelezettség hárul, felelősséget kell 
vállalniuk. Isten léte, neve és cselekvése döntő a világgal kapcsolatban. Noha az 
örök élet és az üdvösség kérdésével kapcsolatban a világ megítélése és Istennel 
szembeni magatartása, illetve életmódja a domináns, ugyanakkor az emberi 
élet evilágisága mindenképpen felelősséget és egy speciális kötődést tartalmaz 

Ma már nem vitathatatlan 

igazságok, hanem inkább 

csak véleményformáló 

döntések az egyházi állás-

foglalások.
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a világ életében az ember számára. Több mint helyszín, mert Isten akaratának 
és cselekvésének színtere a világ. Az Istenben hívő és hozzá ragaszkodó ember 
számára a világ megismerése, felfedezése és benne a gondoskodó lét az, ami 
Isten akaratának megfelel (Ézs 54,5; Jer 10,12; Zsolt 57,6; Jn 3,16; Ézs 45,22; Jel 
11,15; Jn 16,15; 2Kor 1,12; Jn 8,23).

Egyik mindenképpen megemlítendő centrális 
hely ezzel kapcsolatban az az evangéliumi szakasz, 
ahol a mindenkori tanítványoknak, Jézus követői-
nek a világgal való magatartási kódexe áll előttünk 
tömören és spirituális tartalommal. János evangéli-
umában találjuk Jézus főpapi imádságában azokat a 
teológiai alapértékeket, amelyek nem engedik meg 

sem a közönyt, sem a távolságtartó kivonulást és a fényes exkluzivitást sem. 
A helyzet egyértelmű: „Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak.” 
(Jn 17,11) 

A tanítványok munkájának a helyszíne a földi élet valós környezete, a lakott 
föld. A küldetésük célja is határozott: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a 
világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Szenteld meg őket az igazság-
gal: a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket 
a világba.” (Jn 17,15.17–18) A tanítványi küldetés folytonossága valósul meg az 
egyház generációinak életében és küzdelmében. Az a helyszín pedig, ahol a 
felelősségteljes magatartás a világ. 

A világ idegenségének és otthonosságának a Biblián alapuló kettős megkö-
zelítésével még erősebben hangsúlyossá válik a keresztény felelősség az ember 
számára ajándékként adott élet helyszínéért és tartalmáért. Az élet értékességét 
és minőségének a védelmét egyszerre teszi feladatul ezekkel az igékkel a ta-
nítványok számára Jézus. A jelen világ és az eljövendő világ egymás melletti és 
hitbeli hordozása (Róm 8,19–23) erősíti a teremtett világért való aggódás, féltés 
és megbecsülés érzését. A korai keresztények felfogása aktuális lehet számunkra 
ma is: „A Krisztusban hívők mindenben részt vesznek polgárokként, de min-
dent elviselnek mint idegenek; bárhol idegenben is otthon vannak, de minden 
haza idegen számukra. (…) A földön időznek, de a mennyben van polgárságuk, 
mindenkit szeretnek és mindenki üldözi őket.”

Éppen ebben a világban van az egyház szolgálatának a legfőbb helyszíne. A világ 
és az emberiség fenntartható és megújuló fejlődése érdekében kell aktivizálódnia 
az egyházaknak. Ennek sürgető valóságára utal számos nyilatkozat. Ezek gyűjte-
ményét megtalálhatjuk a Védegylet kiadásában, 2004-ben megjelent kötetben.  

A természet és az emberi élet kérdéseinek komolyan vétele ma hitvallási 
feladat. A veszélyeztetettség ma már olyan mértékű, hogy a téma fontossága 

  V  1988, 371. o.
  J  2004.

…a teológiai alapértékek 

nem engedik meg sem a 

közönyt, sem a távolság-

tartó kivonulást és a fényes 

exkluzivitást sem.
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rég nem lehet vita tárgya. Egy elkötelezett és felelősségteljes felismerési, ok-
tatási és hitvallási folyamatba kell bekapcsolódniuk az egyházaknak. Ez pedig 
a gyülekezeti szint nélkül semmiképpen nem lehet eredményes. A szövegek, 
az állásfoglalások a gyülekezetben realizálódnak, és ott válnak igazán kézzel-
fogható valósággá.

„Egyházaink nem kerülhetik el, hogy haladéktalanul hitvallást tegyenek, 
hiszen mi régóta halljuk a szenvedő emberek kiáltását és a teremtett világ 
panaszát. Ennek a hitvallásnak vissza kell utasítania a mai globális gazdaság 
igazságtalanságait, ezzel is megerősítve a hitünket a Szentháromságban foglalt 
Istenben, aki Krisztusban egy világot teremtett és szólított fel bennünket, hogy 
hittel válaszoljunk az általa felajánlott szövetségre.”

A világi kérdésekben való aktív keresztény jelenlét a „hittel válaszoljanak” 
felelősségével mindig konfl iktusos folyamat, de éppen ennek a konfl iktusnak a 
helyes megélése és kezelése a Krisztus tanítványainak eredeti létformája. Nem 
nyugalmi tevékenység a tanítványi lét, hanem nagyon is aktív és energikus. 
Jézus is éppen a felvállalt konfl iktusokon keresztül 
mutatott rá a tanítványok életének és küldetésének 
igazi tartalmára. 

Ezt a kockázatokat vállaló missziót és szolgálatot 
tartja nagyon lényegesnek egy metodista püspök is, 
amikor a mai tanítványi élet és a keresztény közös-
ség küldetését úgy látja, mint egy helyi közösség 
megváltozásának lehetséges katalizátorait. Véle-
ménye szerint nagyon sokan élnek a gyülekezetek 
körül, akiknek nincsen semmilyen vallásos környe-
zetük, nem tartoznak semmilyen aktív közösséghez, 
de szeretnének megváltozni, szeretnének változtatni, és sokan vágyódnak arra, 
hogy mások körülményein is változtassanak. Az ilyen emberek számára lehet 
ma vonzó példa azok élete, akik Krisztus mellett döntöttek. Nem élhetnek úgy a 
keresztények ma, mintha semmi közük nem lenne ahhoz a rengeteg kihíváshoz, 
ami nyilvánvalóan érinti a mai életünket. „A kockázatot vállaló bizonyságté-
tel olyan eszköz, amit Isten arra használ, hogy életeket, helyi közösségeket és 
nemzeteket változtasson meg.”

Az emberi élet védelme és a természeti értékek megőrzése érdekében egya-
ránt küzdenie kell a krisztusi életformát választó közösségnek. Mint Krisztus-
ban elhívott emberek közössége azonban állandóan ki van téve kísértésnek, 
elbukásnak és felállásnak, sikernek és kudarcnak. 

A tanítványi közösség akkori vagy a mai gyülekezet jelenlegi „izgalmas” dön-
tései ebben az értelemben mindennapos elvárások. Jó és rossz döntések egyaránt 

 Itt az idő. Nyilatkozat. A protestáns egyházak dél-észak tagegyházainak fóruma, London. In: 
J  2004, 96. o.

 S  2012, 140. o.
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születnek, de a kísértésekben folytatott küzdelem lépésről lépésre segítheti 
tovább Krisztus követeit. Identitásukat pedig egyre tudatosabban meghatározza 
az, hogy Isten eszközeként élnek ebben a világban. Van cselekvési lehetőségük. 

A „hibás” döntésnek is van értéke abban az érte-
lemben, hogy ennek későbbi felismerése hozzáse-
gít egy hiteles korrekcióhoz és újrafogalmazáshoz. 
Minden megfogalmazott és felvállalt döntés esély 
és lehetőség a helytállásra még akkor is, ha benne 
van a megbotlás és a tévedés rizikója. A földön élő 
egyház nincs kiemelve ez alól a kockázat alól: ez a 

folyamatos érlelődés és változás a megújulásának és a megszentelődésének a 
küzdelme. Nem tökéletes, hanem alakulóban és változásban élő közösség. Az 
örök élet távlata és prófétai meghirdetése is csak növeli a mostani aktív jelenlét 
és szerepvállalás fontosságát. 

A hitoktatásnak iskolai és gyülekezeti szinten egyaránt lényeges küldetése ma, 
hogy gyakoroltassa a döntéshozatalt és tegyen erőfeszítéseket azért, hogy min-
denkinek legyen alkalma kényes kérdésekben a maga állásfoglalását kialakítani. 
Ennek elfogadtatása a többiekkel vagy megvitatása a csoportban nagyon aktuális 
módszer lehet például felnőttek egyházi oktatásában is. 

A jézusi közösségnek ezt a speciális szerepét látja meg nagyon érdekesen a 
világ és a környezet megértésének segítéseként Lesslie Newbigin az Evangélium 
a pluralista társadalomban című művében. 

„E közösség Jézusban és Jézusért van. Ő e közösség életének centruma. Ha 
e közösség hű marad saját természetéhez, akkor karakterét nem tagjainak 
egyénisége szabja meg, hanem Jézus egyénisége. S amennyiben e közösség 
hűségesnek bizonyul elhivatásához, olyan hellyé válik, ahol – férfi ak és nők, 
felnőttek és gyerekek – az evangéliumban föllelhetik a világ és az élet értel-
mezésének kereteit: azt a »lencsét«, amelyen át képesek a világot megérteni s 
kihívásaival megbirkózni.”  

Krisztus tanítványainak közössége minden döntéséért vívott küzdelmével 
egy lépéssel többet tehet azért, hogy ez a „lencse” minél több embernek segítsen 
a világ és az élet értelmének megértésében. Ez a lencseszerep nem egyszerű-
en csak felnagyító módon kritikus magatartás, hanem segítő, támogató és a 
tisztább látást biztosító jellege van. A részletekre rálátó és a partikuláris, önző 
távlaton túl tekintő vélemény már így sokkal megfontoltabb lesz, mint az átlag 
és a szokványnak megfelelő rutin döntéshozatal. 

  N  2006, 266. o.
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TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Miért érdemes megszólalnia egy gyülekezetnek akkor, ha a faluban

vagy városban egyértelműen környezetszennyezést, természetkárosí-

tást vagy pazarlást tapasztal?

– A bibliaórai közösség egyik tagja, egy asszony a családjában folyamatos 

erőszaktól szenved. Hogyan érdemes és hogyan lehetséges egy ilyen

helyzet közösségi feldolgozása? Szabad-e belépni annak tudatában egy 

privát életbe, hogy döntést provokáló lehet a közösség véleménye?

– A gyülekezet egy része erősen követeli a modernebb és bátrabb nyilvános-

ságot a lelkésztől. Egy másik része hallatlanul visszahúzó és konzervatív.

Milyen módon lehet itt döntést szorgalmazni? Ki kezdeményezze ezt?

4. Döntéshozatal és az egyház

A mai aktuális környezetünkben is naponta találkozunk azzal a jelenséggel, 
hogy egy döntés nyomán milyen gyorsan képes átrendeződni a környezetünk. 
Egyszerre és hatalmas intenzitással fi gyel fel a világ ma azokra a nyilvános dön-
tésekre, amelyek sok millió ember életét érintik szinte azonnal. Ez az internet 
világának összefüggésében még komplikáltabb lett. A virtuális tér és a döntések 
kapcsolata újabb és újabb kockázatokat mutat napjainkban. Az informatika 
eredményei jó és gonosz célokra egyaránt felhasználhatók. (Elég például ter-
roreseményekre, mozgások irányítására és megfi gyelésére gondolnunk, vagy 
arra, hogy a személyes élet területei ki vannak téve 
egy ma még beláthatatlan következményű rendszer 
hatásainak.)

A politikai és a társadalmi élet látványos döntései 
rendkívül gyorsan alakítják át az emberek gondola-
tait és érzéseit. Az etikai, morális döntéseknél pedig 
a felelősség kérdése lesz izgalmas a helyes vagy a rossz döntés következményeivel 
való szembenézés miatt. 

Az etikai döntésekre való felkészülés, illetve felkészítés az egyházban folyó 
katekézis állandó eleme. Nemcsak a gyermekkorra, hanem a felnőttkorra néz-
ve, a felnőttkatekézis gyakorlatára is igaz ez. Konkrét témákon és gyakorlati 
módszerrel érdemes ezt a felkészülést és begyakorlást megvalósítani.

Az életünk egészséges folytatásának feltétele a személyes élet döntéseinek, 
valamint a közösségi döntéseknek a tudatos megélése. Érdemes ezért magával 
a döntéssel való találkozáson is egy kicsit elgondolkodni, ebben segíthetnek 
Sándor Jenő teológus és business coach ezt bemutató gondolatai. A döntésekkel 
szemben pedig egyértelmű kritériumok fogalmazódnak meg ma. 

„Egy felnőtt ember életében szinte óránként hoz kisebb-nagyobb döntése-
ket: milyen ruhát vegyen fel, reggelire kávét igyon vagy teát, busszal menjen 
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dolgozni vagy autóval, munkahelyén milyen sorrendben végezze a feladatait. 
Ezeket a kisebb horderejű döntéseket sokszor ösztönösen, gondolkodás nél-
kül hozzuk meg. Persze amikor arról van szó, hogy kivel szeretnénk leélni az 
életünket, hol fogunk lakni, melyik iskolába írassuk a gyerekeinket, milyen 
szakmát válasszunk, már sokkal körültekintőbbek vagyunk. Kikérjük barátaink 
véleményét, érveket és ellenérveket sorolunk fel, és igyekszünk racionálisan 
dönteni. Közgazdászok és marketingszakemberek évtizedek óta vizsgálják, hogy 

az ember vajon mennyire racionálisan hozza meg 
döntéseit, és mennyire ösztönösen egy gondolati 
térkép alapján. Mostanában, amikor emberi mu-
lasztások okozta környezeti katasztrófákról szólnak 
a hírek, egyre gyakrabban hallunk arról, hogy a 
fontos döntéseknek nemcsak racionálisnak és tu-
datosnak, hanem etikusnak kell lenniük. Utólag 

persze mindenki okos és tudni véli, hogy milyen lett volna az etikus döntés. 
A valóságban azonban nehéz biztosnak lenni abban, hogy egy döntés egyáltalán 
etikai döntés-e, és ha igen, milyen a jó döntés?”  

A nagyobb horderejű és nagy területeket érintő döntéseknél fontos látni, hogy 
nem könnyű megmondani a döntések megszületése után sem azt, hogy milyen 
mértékben volt racionális, mennyire volt érzelmi alapon meghozott döntés, azt 
pedig még nehezebb minősíteni, hogy etikai értelemben mit eredményeznek 
majd a döntés a gyakorlati következményei.

Elég csak a menekültkérdéssel kapcsolatban Európában meghozott számos 
aktuális döntésre gondolni, vagy a brexit által felszínre hozott gyors reakciókat, 
valamint gazdasági és társadalmi következmények jóslásait felidézni. Félel-
metes tapasztalat, hogy pár héttel a döntés után megerősödött Angliában az 
idegengyűlölet, megszaporodott az idegeneket ért atrocitások száma, a faji és 
etnikai alapú agresszivitás és a színes bőrűek, illetve az európai munkaválla-
lókkal szembeni gyűlöletkampány. Láthatjuk azonban azt is, hogy maguknál 
a briteknél a döntés nyilvánosságra hozatala után már sokakban a megbánás, 
sőt a döntés korrekciójának a vágya is jelentkezett. Ez a reakció szinte azonnal 
felébredt a szavazás napjának éjjelén. „Vasárnap hajnalig már két és félmillióan 
csatlakoztak ahhoz a petícióhoz a brit törvényhozás honlapján, amely újabb nép-
szavazást követel az Egyesült Királyság tagságáról az Európai Unióban.”  Majd 
ezután természetesen a döntés melletti tudatosság hangoztatása is erősödött. 

A közösségi döntésnél, főleg ha az nagyon szoros eredményben született, 
rendkívül érzékeny a magát vesztesnek érző és a véleményével alulmaradtak 
táborának helyzete. Nagyon edzett és jól működő demokratikus berendezkedés 

 S  2010.
 Brexit: a népszavazás eredményének fi gyelmen kívül hagyását szorgalmazzák. Kitekintő, 2016. 

06. 26. http://kitekinto.hu/europa/2016/06/26/brexit_a_nepszavazas_eredmenyenek_fi gyel-
men_kivul_hagyasat_szorgalmazzak. (Megtekintés: 2016. 07. 25.)
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tudja csak kezelni ezeket a kérdéseket. Látszatdemokráciáknak itt nincs esé-
lyük, csak a valóban megélt, hosszú időn át kipróbált és megőrzött demokráciák 
képesek jól továbblépni egy ilyen kritikus pontról. 

Ha ilyen jellegű kérdésekben a keresztény egyházak nem is direkt vélemény-
nyel szólalnak meg, tagjaik magatartásán és hozzáállásán keresztül mégis 
jelentős befolyással rendelkeznek. Választások idején ezért kiemelten fontos a 
korrekt magatartás gyakorlása ebben az összefüggésben. Hiszen mind a győztes 
oldal, mind a kisebbségben maradt vélemény képviselői előtte is, utána is tagjai 
a gyülekezetnek. A gyülekezetben persze lehet hallgatni is ezekről az aktuális 
kérdésekről, de egy idő után rá kell döbbenni arra, hogy az elhallgatás útja 
nem járható, mert az élet valósága mindig felszínre hozza előbb vagy utóbb az 
aktuális témákat az egyházi közösségben. A megfelelő időpontban muszáj ezért 
a döntésnek megszületnie és nyilvánosságra kerülnie naprakészen. Pál Feri atya 
a választási és elköteleződési folyamat keresztény értelmezését a következőkép-
pen fejezte ki egy előadásában, a Párbeszéd Házában: „A választások a jelenre 
vonatkoznak. A választásokkal aktualizáljuk magunkat. Általában valami él-
vezet fakad belőle, de a jelenre vonatkozik, s a választásaink nem túlságosan 
határoznak meg bennünket. A döntéseink irányba állítanak, az elköteleződés 
pedig azt jelenti, hogy megyek a döntésem alapján kijelölt irányba.”  

Közösségi alkalmak vitái vagy az igehirdetések üzenetei mind olyan felelős 
kommunikációk, amelyek sok ember hozzáállását és személyes döntését mo-
tiválják és meg is határozhatják. A gyülekezetben is a választással indulva, a 
döntésen keresztül vezet az út az elköteleződésig.

Minden nagyobb volumenű közösségi döntést megelőz egy feszültséggel teli 
időszak, lehet ez kampány vagy tárgyalások sorozata, esetleg választott fórumok 
ülésszakai. De legalább ilyen fontosak a nyilvános, 
eleve befolyásolni akaró beszédek és a kisebb vagy 
nagyobb csoportokban folytatott tisztázó vélemé-
nyütköztetések is. 

Ma nagyon aktuálissá vált az a kérdés is, hogy 
egy többségi vélemény megszületése mögött milyen 
erőpolitika húzódik meg, vagy minek lett igazán a 
következménye egy helyes vagy helytelen döntés. 
A politikában alkalmazott és a civil szférában gyakorolt technikák és eljárás-
módok bekerültek az egyházi döntéshozatal menetébe is. A felhasznált eszkö-
zök és igénybe vett alkalmi fogások manipulációt, sőt sok esetben korrupciót 
is magukban foglalnak, különös tekintettel a politikai döntésekre. Ezeknek a 
jelenléte nagyban veszélyezteti a gyülekezet lelki életét. Az egyházban hozott 

 P  Ferenc: Választás, döntés és elköteleződés. Párbeszéd Háza, http://parbeszedhaza.hu/
program/valasztas-dontes-elkotelezodes. (Megtekintés: 2016. 07. 30.)
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döntések születésénél nem szabad elfelejteni, hogy a prioritás mindenképpen 
a Szentlélek által vezetett közösségi élet gyakorlása.

Az egyház döntésformáló felelőssége nem elhanyagolható, semmiképpen 
sem szabad lekicsinyelni a jelentőségét. Lehetőség ez a közös vélemény kimon-
dására és egyben felelősség is a passzivitás, a „némaság” elkerülésére, illetve az 
aktív szerepvállalásra. A nyilvánosság elé nem kerülő vélemény vagy döntés is 
állásfoglalás etikai értelemben. Babits Mihály 1938 óta szállóigévé vált monda-
ta minden időben aktuális: „mert vétkesek közt cinkos, aki néma. Atyjafi áért 
számot ad a testvér.” A némaságnak is megvan a veszélyes következménye, 
ahogy azt a kereszténység történelmében többször is meg lehetett tapasztalni.

Az emberi élet jövője felől nézve az is izgalmas kérdés ma, hogy a lokális kö-
zösségeknek milyen befolyása van a mai globális érvényű döntések meghozata-
lára, és milyen ereje lehet egy-egy kisebbségi véleménynek egy adott helyzetben 
akkor, amikor a többségi vélemény teljesen magához kényszeríti a tömegeket.

A nagyon súlyos következmények láttán a legégetőbb kérdések esetében 
előkerül az a kérdés is, hogy a folyamatokban milyen szerepe volt a keresztény 
egyházaknak és ezen belül az egyes keresztény embernek. Jó a döntéshozatal 
előtti szakaszban erre mindig közösen is felhívni a fi gyelmet és az etikai ki-
tekintést valóban komolyan venni. Általában a túlzott hangulati és érzelmi 
felfokozottság az, ami el tudja vonni a fi gyelmet a nagyobb összefüggésekkel 
való foglalkozástól. 

A csupán érzelmi alapon hozott döntések mindig nagy veszélyt jelentenek 
egyebek között amiatt is, mert ezek általában egy személy indulatának a kö-
zösségen belüli áttöréséből születnek. 

A mai véleményözönben nem könnyű tájékozódni. Nagy kérdés, hogy hogyan 
és hol találkozhatunk az egyház mai életében a minket körülvevő világ kérdései-
vel abban az értelemben, hogy egy elfogadható és felvállalható keresztény felelet 

is megfogalmazódjon és ahhoz csatlakozni is lehes-
sen. Nyitott szemmel és nyitott füllel kell élnie a 
gyülekezetek tagjainak ma ahhoz, hogy meglássák 
és felvállalják ezeket a keresztény megszólalásokat. 
Emellett azonban a kritikus hozzáállás is fontos.

A katolikus egyházban az egyes kérdésekkel 
kapcsolatos központi tanítás globálisan megadja 
az egyház aktuális feleletét. „A katolikus tanítás 

szerint egyébként az ilyenfajta tévedhetetlenség nem csak a pápát illeti meg. 
A katolikus egyház Katekizmusa így fogalmaz (890. és 891. pont): »…a Tanító-
hivatal pásztori feladata virrasztani afölött, hogy Isten népe megmaradjon az 
igazságban.̇ (…) E szolgálat betöltésére ajándékozta meg Krisztus a Pásztorokat 
hit és erkölcs dolgaiban a tévedhetetlenség karizmájával. E karizma gyakorlása 
több módon történhet. (…) Az Egyháznak ígért tévedhetetlenség megvan a 
püspökök testületében is, amikor Péter utódával együtt gyakorolja a legfőbb 
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Tanítóhivatalt, főként egyetemes zsinaton. (…) Az ilyen határozatokat a hívőknek 
hívő engedelmességgel kell fogadniuk.«”  

Ma érdekes összefüggésbe állítja ezt a témát az a tény, hogy Ferenc pápa 
megnyilatkozásai egy új típusú missziói és evangélizációs felfogást teremte-
nek meg. Nagyon világos bemutatását találjuk meg ennek Marlis Gielen és 

Joachim Kügler Az egyház gyökerei és a 
jövőbeli formája – Ferenc pápa teológiá-
ja című tanulmányában. Ferenc pápa itt 
idézett alábbi megnyilatkozása mutatja be 
nekünk a misszió merészebb, kockázatot 
vállaló felfogását: „Ha Krisztus restaura-
tív, legalista, ha mindent világosnak és 
biztosnak akar tudni, akkor semmit sem 
talál. A hagyományok és a múlt emléke-
zetének arra kell bátorítania bennünket, 
hogy új tereket nyissunk meg Isten szá-
mára. Aki még ma is diszciplína sugallta 

megoldásokra törekszik, aki túlzó módon a »biztonságot« keresi a tanításban, 
aki az elveszett múltat keresi elkeseredetten, annak statikus, múltba forduló a 
látásmódja. A hit így egy ideológia lesz a sok közül. Nekem egyetlen dogmatikai 
bizonyosságom van: Isten minden személy életében jelen van. Isten minden 
ember életében jelen van.”  

A protestáns egyházakban nincsen olyan tanítói hivatal jellegű és minden-
kire kötelező érvényű válasz, amely ne lenne vitatható vagy nagy szabadsággal 
továbbgondolható. Ez a szabadság sok esetben nagyon heterogén véleményeket 
enged meg egymás mellett az evangélikus egyházak közösségén belül is.

Béres Tamás világosan összefoglalja az evangélikus teológia helyzetét és 
lehetőségét például a környezetvédelem kérdésében, illetve magyarázatot ad 
arra, hogy miért nem lehetséges az evangélikus egyházban a mindenki számára 
irányadó állásfoglalások kiadása. „A környezetvédelem napjainkban egyike az 
emberiség azon átfogó, nagy erőfeszítést igénylő feladatainak, amelyek akar-
va-akaratlanul a történelmi egyházakat is közös gondolkodásra, állásfoglalásra 
és cselekvésre késztethetik. Természetes azonban, hogy erre az átfogó feladatra 
adható válaszként az egyházak csak az után kereshetik a közös fellépés útját, 
miután megkísérelték megtalálni a saját teológiai hagyományaiknak legin-
kább megfelelő helyes és életszerű válaszokat. Ezért, jóllehet a környezettel 
való felelősségteljes együttélés iránti felszólítás minden történelmi keresztény 
egyház tanításában kezdettől fogva megtalálható, különböző korokban és fele-

 A tanítói hivatalról. Wikipédia, https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pai_t%C3%A9vedhe-
tetlens%C3%A9g. (Megtekintés: 2016. 07. 30.)

 S  SJ 2013, 62. o. 18. jegyz.
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kezetekben mégis különbségeket találhatunk e tanítás kifejtésének módjában, 
retorikájában, intenzitásában.

Az első jellemző különbség oka, amely miatt eltérő megítéléssel kell kezel-
nünk az egyik oldalon a római katolikus és ortodox, a másik oldalon a protestáns, 
köztük az evangélikus egyházi állásfoglalásokat, az eltérő egyházszervezeti 
felfogásban keresendő.

Az egyházi hierarchia eltérő értelmezése következtében az evangélikus egy-
ház számára az egyház életének elsődleges és döntő közössége a helyi gyüleke-
zet, amely mind hitgyakorlata kialakításában, mind a reformáció hagyományai-
nak leginkább megfelelő tanítás elfogadásában elvileg is nagyobb szabadsággal 
él. Ez az alapelv, a gyülekezetek »nagy egyetértésének« elve (magnus consensus) 
az evangélikus egyház XVI. századi hitvallásainak megfogalmazása, elfogadása 
során is döntő szerepet játszott.

Mivel az evangélikus egyház nem rendelkezik olyan belső intézménnyel, 
amely őrködne nemzetközi szervezeti egységén vagy a tanítás mindenkori 
értelmezésének letéteményese volna, szervezeti szintjein ma sem bocsáthatók 
ki olyan nyilatkozatok, amelyek megtartása feltétlenül irányadó volna minden 
gyülekezete számára.”  

Ez a szabadság egyben azt is jelzi, hogy speciális körültekintésre van szükség 
az evangélikus teológiai alapon a döntéshozatalnál. A szabadságnak mindig 
van felelősségvonzata. Éppen ezért a türelem és az idő vagy az érdeklődés és a 

kérdezés fontos elemei egy protestáns gyülekezeti 
közösségnek a döntések előtt és után egyaránt. Na-
gyon nehéz sokszor pusztán megismerni egymás 
véleményét és odafi gyelni rá, pedig ez még nagyon 
messze van attól, hogy legyen egy közös álláspont, 
konszenzus egy adott kérdésben. Éppen ezért az 
eltérő álláspontok kölcsönös megismerhetősége 
fontos gyakorlat az evangélikus egyházban. 

Kérdés az is, hogy hogyan érvényesíthető az evangélikus egyházon belül egy 
vezetői vélemény vagy döntés, ha annak nincsenek az egyházi törvényekben 
nagyon határozottan lefektetett és alkalmazható következményei a gyüleke-
zetek vagy az egyháztagok számára. Ebben a kérdésben a közösen elfogadott 
hitvallások és mindenekelőtt a Szentírás az a tekintély, amire fi gyelemmel kell 
lennie mindenkinek, de legfőképpen a döntéshozónak. A döntés által érintettek 
is végső soron ehhez igazodnak majd végül.

A közösség választott testületeinek a zsinatpresbiteri egyházalkotmány értel-
mében van egy nyilvánvaló normatív szerepe a döntést igénylő esetekben. Azt 
a mai gyakorlat is mutatja azonban, hogy nem könnyű a megfelelő döntéshozó 
grémiumot úgy működtetni, hogy amikor a döntést igénylő aktuális kérdések 

 B  2004, 101. o.
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felvetődnek, akkor azonnal legyen egy határozatképes és a kérdésben szakér-
telemmel is bíró testület, amely képes a „nagy egyetértés” elvének megfelelően 
működni. Lelkészek és civilek is egyformán képviseltessék magukat benne, és 
erős legyen a legitimációja is.

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Mi lehet az oka a magyarországi gyülekezetekben gyakran megtapasz-

talható közéleti passzivitásnak? 

– Mennyire jellemző még ma is a „sekrestyekereszténység”, ami azt 

jelenti, hogy a templom falain belül éli meg a hitét a gyülekezet, és 

nem vesz részt a társadalmi kérdések megvitatásában?

5. Az eligazodás

Neked mi a véleményed? Te mit tennél az én helyemben? Merre menjek tovább? 
Most mit csináljak? Mivel és hová lépjek? Mi legyen a következő lépés? Amikor 
kisgyermekkoromban sakkozni tanultam, sokszor ezeket a kérdéseket akar-
tam feltenni a tanítómestereimnek. Rá kellett ébrednem azonban arra, hogy a 
sakknál éppen a hallgatás és a csend kezelése az egyik igazi alapszabály, amit 
mindenekelőtt be kell tartani mindenkinek a játék érdekében. A döntést a fö-
lösleges kérdezés csak zavarja. Sőt egyáltalán nem illik élni vele.

Bevallom, nagyon nehezen találtam rá erre a „hangos szavak nélküli” vágány-
ra akkor. A türelmetlen és sürgető érzések közepette még azt is meg kellett érte-
nem, hogy ez nem is csak önmagában lényeges. Még az is hozzátartozik ehhez a 
játékhoz, hogy átgondolni, mérlegelni és dönteni csak koncentrált odafi gyeléssel 
és a lehetséges megoldások közötti prioritási sorrend gyors felállításával lehet. 
Ez pedig időt, türelmet és nyugalmat igényel. Eredményt elérni a sakkban csak 
friss fejjel lehet. A csend éppen ezt a koncentráló, 
döntéshozatalt segítő készenlétet biztosítja.

Nem kellékek ezek, hanem fontos alkotóelemek. 
A legegyszerűbb döntést megelőző folyamatban biz-
tosítanunk kell, hogy legyen lehetőség a megfon-
tolásra, különböző megoldások mérlegelésére és a 
végső döntés előtti csendre és nyugalomra. Nincsen 
más út és nem is lehet másképpen jó megoldást ta-
lálni. A sakkjátékban a külső, formai hozzáállásunk lehet nagyon eltérő, szemé-
lyenként más és más, de a döntési mechanizmus alapképlete megkerülhetetlen. 
Egy határozott pontra el kell jutnunk mindenképpen. A legutolsó pillanatban 
dönteni kell. Akkor egyértelműen vállalni kell önmagunkat, és nem lehet senki 
másra várni vagy áthárítani a saját lépésünk vállalását. A lelkiismeret műkö-

…biztosítanunk kell, hogy 

legyen lehetőség a meg-

fontolásra, különböző meg-

oldások mérlegelésére és a 

végső döntés előtti csendre 

és nyugalomra.
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dése is igényt tart ezekre az állomásokra. Elmaradásuk esetén nagy az esély a 
negatív belső reakciókra. 

Az életben minden irányváltó, sorsdöntő eseménynek van folytatása. Az ha-
tározza meg a folytatás irányát és tartalmát, amit a megelőző döntés előkészít 
és kijelöl. A bennünk lejátszódó értelmi és érzelmi fejlődési folyamat mindig a 
döntési készség és minőség egyre magasabb szintű teljesítőképességének alaku-
lásával lesz egyre eredményesebb. Bizonyos döntések automatikussá válnak, a 
következő komplexebb döntésekre pedig a tapasztalatok alapján lesz egyre in-
kább képes valaki az élete folyamán. Ennek az átélése nagymértékben növeli az 
életstabilitás érzését. Az a felismerés is nagyon fontos, hogy bizonyos egyszerű 
döntések egyre kevesebb energiát igényelnek, a nehéznek tűnő döntési helyzetek 
megoldása pedig zökkenőmentes vagy zavartalan is lehet. Ennek a fejlődésnek 
a megtapasztalása a személyes és közösségi létbátorságnak is fontos eleme.

Az egyik legnagyobb általánosság, amit a döntéssel kapcsolatban meg szok-
tunk fogalmazni, hogy az életünk nem áll másból, mint az egymást követő dön-
tések sorozatából. Az élet minden egyes lépése és változása valamilyen szintű 

döntés következménye. Ez jelöli ki, hogy merre és 
hogyan megyünk tovább. A múlt tapasztalatai, a 
jelen felismerései és a jövő elképzelése együttesen 
alkotják az egyes emberi döntések környezetét. 
Ezek előkészítő elemek, az aktív döntési folyamat 

részei, de szerepük van a döntés utáni következmények megélésében és a to-
vábblépésben, amit sok esetben lehet egyszerűen túlélésnek is nevezni. A múlt, 
jelen és jövő így a döntési folyamat meghatározó elemei. A tapasztalat segít 
vagy gátol a múlt felől. A felismerések érvényesülni akarnak és teret követelnek. 
A vágyak és az elképzelések pedig sürgetik a döntéshozatalt.

Ez a hármasság nem csupán az egyéni életút döntéseire igaz, hanem valóban 
nagyon izgalmas, hogy hogyan éljük meg a kisebb vagy nagyobb közösségek össze-
függésében ugyanezt. Míg az egyéni döntések felelősségét személyesen hordozzuk, 
addig a közösségi döntéseknél már nem olyan egyértelmű, hogy ki és hogyan 
érvényesítette a véleményét vagy álláspontját egy adott közösségen belül, miért 
lett végül éppen az ő álláspontja a végleges irány alapja. Itt mindig összetett a fe-
lelősség kérdése is, és a következmények helyzete sem egyszerűbb a folytatásban. 

Nem véletlen, hogy a szociálpszichológia tudományában mennyire nagy iro-
dalma van a döntés kérdésének és milyen sokféle összefüggésben vizsgálták már 
ezt a területet. Az egyéni döntések mellett hangsúlyos a csoportban, a közösség-
ben hozott döntés kutatása. Ebben az értelemben minden közösségnek megvan 
a maga sajátos működési mechanizmusa, ahogyan a közös érdekképviselet 
és az egységesen elfogadott vélemény létrejöhet benne. Érdemes odafi gyelni 
azokra a kutatásokra, amelyek a csoportpolarizációt vizsgálják. A döntéshoza-
tal szempontjából érdekes kérdés a csoportvita területe, hogy a csoportban az 
információs befolyás vagy a meggyőző érvek érvényesülnek-e jobban. 

A múlt, jelen és jövő a dön-

tési folyamat meghatározó 

elemei. 
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„Az információs befolyás vagy a meggyőző érvek nézőpontja szerint a cso-
portvita számos olyan érvet hoz elő, amelyek zöme a csoport tagjai által már 
eleve vallott álláspontot támasztja alá. Amennyiben ezek az érvek egybevág-
nak azokkal, amelyeket már mi magunk is megfontoltunk, akkor csakis a saját 
álláspontunk megerősödését szolgálhatják. Ám a csoport valószínűleg olyan 
érvekkel is szolgál, amelyekre mi magunk korábban nem gondoltunk, s ettől 
a reakciónk még szélsőségesebbé válik. A csoportpolarizáció jelensége tehát 
a kölcsönös meggyőzés folyamatává alakul, ahol az eltolódás mértéke attól 
függ, hogy mennyi érv támogatja az egyik oldalt a másik oldallal szemben, 
továbbá attól, hogy ezek az érvek mennyire szellemesek és eredetiek. Ebből a 
nézőpontból a bemutatott érvek és nem maguk a közölt álláspontok jelentik a 
hatást megnövelő tényezőt.”

A csoportban a döntéssel kapcsolatos előzmények és a következmények nagyon 
mélyen befolyásolják az emberi kapcsolatok további alakulását és életképességét. 
Kisebb és nagyobb közösségeknél egyaránt jól megfi gyelhető ez. Nem mindegy, 
hogy egy keresztény csoport milyen vitakultúrával, vitalégkörrel rendelkezik. 

A keresztény csoport és egyén számára az a különleges helyzet áll fenn a 
döntéshozatalt illetően, hogy azt Isten Szentlelkének vezetése alatt gyakorolja. 
A fő cél az, hogy Istennek tetsző legyen a döntés, de ez csak úgy teljesülhet, 
ha a Szentlélek, mint legfőbb tanácsadó működik az életünkben. A döntések 
etikai tartalma pedig egyértelműen a szeretet krisztusi értelmezése Isten és az 
ember irányában (Lk 10,27–28; Mt 7,12).

„Krisztus követőiként olyan döntéseket akarunk hozni, amelyek megegyeznek 
az Atya akaratával, hogy így emberileg és lelkileg növekedhessék a személyisé-
günk, és haladjunk azon az úton, amit Isten gondol el számunkra. Másrészt, ha 
visszautasítjuk Isten akaratának követését, választásaink nemcsak hogy eltá-
volítanak Tőle, de személyiségünk kialakulásának csökkenéséhez és halálához 
vezetnek.”  Ez az alaphelyzet a két klasszikus szentírási döntési történet átgon-
dolásával jól megérthető. Az egyik, amikor a népnek 
választania kell az élet és a halál útja között (5Móz 
30,15–18), rámutat a nagy felelősségre és a kockázatra. 
A másik pedig az újszövetségi leírás, amely a Szent-
lélek vezetésének kikéréséről és irányító jelenlétéről 
szól a jeruzsálemi zsinaton (ApCsel 15). Mindkét dön-
tésnél jól nyomon követhető a küzdelem azért, hogy minden külső és belső zavaró 
tényező ellenére megszülethessen a valóban Isten szerinti választás, döntés.

Különböző metódusok és lelki gyakorlatok ismertek ma annak a törekvésnek 
a támogatására, hogy a döntésünk valóban Isten akarata szerint való legyen. 
Nincsen biztos eljárás vagy recept, de a belső megtapasztalás, az imádság gya-

 V  A  2007, 379. o.
 T  1998, 5. o.

Nincsen biztos eljárás vagy 

recept, de a belső megta-

pasztalás, az imádság gya-

korlata bizonyosan segít.
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korlata bizonyosan segít. Ebben az értelemben is fontos, hogy hittanórán vagy 
gyülekezetben konkrét döntési helyzetek az egyéni vagy a közösségi életből 
nyilvánosan is az imagyakorlat részei legyenek. Lényeges megismertetni az 
egészséges imagyakorlatot azért is, mert nagyon sok visszaélés, sőt fanatizmus 
tapasztalható éppen az emberi döntéshozatal és a gyakorló hit összeegyezteté-
sében. Egy katolikus kegyességi irányzat döntéshozatali technikáját érdemes 
megfontolni abban az értelemben, hogy ez egy elfogadható és szélsőségtől 
mentes módszer. A már idézett Eamon Tobin könyvében találjuk ezt a módszert. 
Bemutatja azt, hogy három terület igazán izgalmas ebben az összefüggésben: 
a tisztánlátás akadályai, a lehetséges segítségek ismerete és a speciálisan ke-
resztény képesség fejlesztése, amellyel valaki meg tudja különböztetni Isten 
hangját a többi zavaró hangtól.

Utolsó kérdésként, mintegy ráadásként fogalmazza meg a kérdést, mi van 
akkor, ha észrevesszük, hogy nem jó döntést hoztunk. A kérdésre azt vála-
szolja, hogy a megkülönböztetés nemcsak ajándék Istentől, hanem gyakorlat 
is. A probléma abból adódik igazán, ha nem tanulunk a rossz döntéseinkből. 
Vigasztalásunk pedig az lehet, hogy „életünk zűrzavarában Isten a görbe uta-
kon is egyenesen ír”, és tudhatjuk, hogy „akik Istent szeretik, azoknak minden 
javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket” (Róm 8,28). 
A döntésekért vívott küzdelem mindenképpen az emberségünkért és a lelki 
életünk gazdagságáért folytatott gyakorlat. Isten nagyon találékony. Sokszor 
kerülőutakon keresztül kapjuk a legértékesebb tanítást és tapasztalatot.

Egy jól előkészített és valóban létfontosságú közösségi döntés sikeres megho-
zatala megújítja és friss energiával tölti fel a csoportot, míg az ellenkezője nem 
ritkán akár a csoport megszűnéséhez, feloszlásához is vezethet. A keresztény 
gyülekezet életére vonatkozóan is fontos tudnunk ezt. Pozitív élményként élhető 
meg az eredményes döntés, és kudarcot, csalódást okoz a helytelen.

Külön terület, amivel sokat lehet foglalkozni, az a kérdés, hogy egy döntés 
jó vagy rossz megítélése miként hordozható el az egyén és a közösség életében 
folyamatosan. Tudunk-e korrigálni? Akarunk-e felülvizsgálni egy döntést? Ki 
mikor és milyen dinamikával képes elszakadni vagy kitartani egy meghozott 
döntéssel kapcsolatban? Minden őszinte korrekció továbbsegíti a csoport dina-
mikáját, de minden nem vállalt és elmaradt felülvizsgálat visszaveti azt.

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Mit lehet tenni annak érdekében, hogy a személyes döntések megho-

zatala nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb lehessen az életünkben?

– A keresztény élet nagy döntése a megtérés. Milyen módon bizonyo-

sodhatunk meg erről a döntésről?
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6. A döntéshozatal legnagyobb segítsége:

a megélt közösség

A különböző fajsúlyú etikai kérdések sokszor úgy kerülnek elénk mind egyéni 
életünkben, mind pedig a közösségi kapcsolatainkban, hogy szinte berobban-
nak. Egyszer csak ott állunk velük szemben. Nincs idő a töprengésre. Gyors 
reakcióra van szükség akkor is, amikor személyünkben – éppen az érintettség 
helyzetében – már benne vagyunk egy égető szituációban. Nincsen sok idő a 
hezitálásra és morfondírozásra, mert gyorsan véleményt kell mondanunk, vagy 
csak a bennünk megérlelődött vélemény alapján lehet továbblépni. Dönteni kell. 
A döntésre pedig most van szükség. A „most” állapot gyakori a döntés lehetősé-
geként. Erre utal Paulo Coelho néhány nagyon találó mondata is: „A sors akkor 
állít minket nagy döntések elé, amikor a legkevésbé sem számítunk rá. Ilyenkor 
derül ki, elég bátrak vagyunk-e, hogy megváltoztassuk az életünket. Ilyenkor 
nem tehetünk úgy, mintha mi sem történt volna, és nem hivatkozhatunk arra, 
hogy még nem vagyunk felkészülve a döntésre. A próba nem vár. Az élet nem 
néz hátra.”  

A döntés meghozatala egyben az élet következő lépéseinek útvonalát is ki-
jelöli, de a jelenhez és a jövőhöz való hozzáállásunkat is meghatározza abban a 
pillanatban, amikor a döntéshozatal lejátszódik. A továbblépés feltétele a döntés.

Életünkben éppen az egy nagyon értékes és szép adottság, hogy különböző 
kapcsolatokban és közösségekben mindig nyílik mód arra, hogy a kommuni-
káció különböző helyzeteiben feltehessük a kérdé-
seinket, és tudatosan választ is keressünk ezekre. 
A megélt közösség kiváló környezetet nyújt ehhez.

Valójában senkinek sem kell magára maradnia a 
döntéselőkészítő folyamatban. A döntéshozáshoz a 
folyamatosan aktív kommunikáció biztosítja a szükséges információkat, tapasz-
talatokat, új nézőpontokat. A következő lépésről megszületendő döntés előtt 
fontos, hogy a belátásunk és az ítélőképességünk megfelelő állapotban legyen. 

A jó döntési képességnek alapvető kritériuma, hogy mások tudását, tapasz-
talatát megismerjük és beépítsük a saját önálló döntésünk meghozatalába. Ez 
szinte ösztönösen történik. A közösségeinkben aktív érdeklődéssel és odafi -
gyeléssel nyílik esély ennek elérésére. A helyes döntés hátterében általában egy 
régebben megszerzett tapasztalat áll. Az ilyen tapasztalatok pedig rendszerint 
a másoknál megismert jó vagy rossz döntésekből leszűrt tanulságok alapján 
maradnak meg bennünk. Egyes konkrét eseti döntéseknél felidézzük őket, és 
ezek adnak alapot a döntéshez. 

 Paulo Coelho: Az ördög és Prym kisasszony. Athenaeum, Budapest, 2000. http://www.citatum.
hu/szo/d%F6nt%E9sek/4. (Megtekintés: 2016. 07. 10.)

…senkinek sem kell magára 

maradnia a döntéselőkészí-

tő folyamatban. 
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Az egyéni döntés természetesen az egyes ember felelőssége és tevékenysége. 
A közösségi döntés pedig a közösségben kialakult és elfogadott megállapodá-
si folyamatnak a végeredménye. Itt közösen hordozott felelősségről van szó. 
Mindkét esetben nagyon sok és bonyolult hatás kíséri a döntés megszületésé-
nek folyamatát. Ilyen lehet az, hogy ki és milyen sztereotípiákat ismert meg és 
milyen tapasztalatokat tárolt a tudatában az adott döntési terület összefüggé-
sében. Majd az a szempont is jelentkezik, hogy milyen lehetséges előnyökkel 
és hátrányokkal jár a döntéshozatal.

A keresztény közösségben, az egyházban a meghatározottságok (szokás, tra-
díció, rend), elvárások (növekedés, elfogadás, szeretetteljesség) és előírások 

(Szentírás, dogmák, törvények) egyaránt meghatá-
rozzák a közösségi döntés létrejöttét, mégis nagyon 
fontos ebben a folyamatban az a közös út, amelyiken 
kialakul és véglegessé formálódik egy-egy etikai 
kérdésben a közös álláspont. A gyülekezet dina-
mikusan működő csoportként válik képessé erre.

A katolikus egyházban erősen hierarchikus dön-
tési rendszer működik. Az evangélikus egyházban 

pedig inkább a szabadabb, az egyéni lelkiismeretre bízott döntéshozatal domi-
nál. Mindkettőnek bőséggel van előnyös vagy hátrányos oldala. Az előírások 
határozottsága és megvalósítása egészen más döntéselfogadást tesz lehetővé, 
mint a hívő lelkiismeretére bízott döntés. De mindkettő esetében nagyon fontos 
komolyan fi gyelembe vennünk azt, hogy a vallásos közösség tagjainak alapvető 
igénye és gyakorlati elvárása, hogy a többiekkel együtt elfogadott és megtapasz-
talt értékek mentén meg tudja majd hozni személyes döntését. A csoporton belül 
is belső igény, hogy legyen egy elfogadható véleményazonosság vagy norma, 
amelyhez igazodnia lehet minden tagnak. Kívülről is jelentkezik az igény, hogy 
egy keresztény közösség egységes véleménye, állásfoglalása hallható, látható 
és megtapasztalható legyen.

Érdemes ma azon elgondolkodni, vajon milyen mértékben befolyásolja az 
emberek egyéni döntéseit az a tény, hogy egy konkrét egyházi közösséghez, a 
gyülekezethez tartoznak. Nyilván nagy különbség van egy zártabb közösség 
és egy nyitottabb között, de a keresztény életet nem lehet megélni közösségi 
kapcsolódás nélkül. Az első keresztény gyülekezeteknek is az volt a legfőbb 
jellemzőjük, hogy összetartoznak, és felelősséget vállalnak egymás életéért. 
A döntéseket nyugodtan hozhatták spontán módon, mert közösségük meg-
bízhatóan szilárd véleményegységben élt. Sőt a bibliai tanítás vagy akár a mai 
amerikai demokratikus gyakorlat szerint is születhetett a döntés akár sorshú-
zással is, de mintaszerű vita után zsinati szavazással is. Egyikre példa Mátyás 
apostollá választása (ApCsel 1,26), másikra a jeruzsálemi apostoli gyűlés a 
pogánykeresztények körülmetélkedéséről (ApCsel 15,6–29). 

A magyar társadalmat illetően többször hallottam azt, hogy a közösséghez 

…nagyon fontos ebben a 

folyamatban az a közös út, 

amelyiken kialakul és vég-

legessé formálódik egy-egy 

etikai kérdésben a közös 

álláspont.
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tartozás hierarchiájában még mindig na-
gyon magasan helyezkedik el az egyház, 
megelőzi akár a sportot is. Tud-e jól élni 
ezzel az előkelő helyezéssel az egyház? Az 
egyház jelenlétét és feladatvégzését a lé-
nyeges kérdésekben fontosnak tartja a né-
pesség magas százaléka a társadalomban.

A vallások és egyházak belső és külső 
helyzetének, valamint társadalmi szere-
püknek a legátfogóbb és legalaposabb fel-
mérése Magyarországon az utóbbi időben 
az volt, amikor 2007–2008-as adatfelvé-

tellel, majd a Nagy Endre professzor által vezetett kutatócsoport munkájával 
elkészült egy elemző kutatási anyag. Korpics Mária és Wildmann János szer-
kesztő munkájában pedig 2010-ben kiadásra is került a máig is nagyon értékes 
adatokat tartalmazó igényes kötet. Ebben nyomon követhető az, amire már 
korábban a Tomka Miklós által vezetett és részben általa el is végzett kutatások/
értékelések is utaltak, hogy mennyire fontos szerepe van a mai magyar társada-
lomban a vallásnak és az egyházaknak. Röviden ezt foglalja össze Török József a 
következő mondatokkal: „A statisztikai kutatás bizalomkeltő és nagyon pozitív 
eredményt hozott az egyház feladatait vizsgálva. A legfontosabb kérdésekben 
(család, nemzeti és nemzetközi béke, erkölcsiség, a kirekesztések üldözése) 
elsöprő többség válaszolt úgy, hogy mindebben az egyházak sajátos feladatát 
(és tegyük hozzá: társadalmi jelenlétének eminens 
lehetőségét) látja. Nem volt egy kérdés, nem volt egy 
felekezeti (vagy felekezeten kívüli) réteg sem, ahol 
a támogatottság 60% alá süllyedt volna. Ez összes-
ségében arra mutat rá, hogy egyfelől az emberek 
szemléletükben hordoznak az egyházak tanításával 
egybehangzó értékeket (sokkal inkább, mint ezt az 
egyháziak észre szokták venni), ugyanakkor úgy érzik, hogy társadalmi szinten 
az egyházak kivételes szereppel bírnak ezeken a területeken. A felmérés részei 
közül ez hozta talán a legpozitívabb és legegybehangzóbb eredményeket.”

Vajon az egyház mint aktuális élettér és közösségi terület mennyire tudja 
befolyásolni ma a magatartásunkat és az etikai döntéshozatalunkat? Van-e olyan 
tekintélye az ott elhangzó szavaknak (igehirdetés, tanítás, diskurzus), hogy 
azok hosszú távra megmaradjanak bennünk, és segítsék az életünk irányvételét 
alakító kis és nagy döntéseink meghozatalát? Mennyire kerülnek elő a minden-
napi élet kérdései a gyülekezeti közösség alkalmain úgy, hogy ott egy elvárható 
közös álláspont, egységes vélemény szülessen meg, amit a gyakorlatban majd 

 T  2010, 93. o.
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bátran alkalmazhat a gyülekezet tagja az egyéni etikai döntéshozatalában? 
Tudnak-e a generációk követhető és életbátorságot teremtő példaként megje-
lenni egymás előtt, hogy az élet tisztelete és védelme alapvető döntés legyen 
minden nemzedék számára?

Egy-egy döntés meghozatalának mindig van előélete és aktuális környeze-
te, amelyek mindenképpen hatással vannak rá. Gyökössy Endre ezt egészen a 
gyermekkorra vezeti vissza: „Amit gyermekkorában lát, elsősorban szüleitől, 
azt a magatartást, életformát átveszi, majd lénye mélyén őrzi az ember. Még 
akkor is magában hordja, ha éppen attól szenvedett gyermekkorában. Sőt, ha 
tudatosan őrizkedik is tőle, felnőttkorában könnyen regrediálhat, visszacsúsz-
hat, a gyermekkorban látott példa kitörölhetetlen hatására. Jól dönteni és a 
döntések kockázatát vállalni úgy tanítjuk meg gyermekeinket, ha ezt látják 
tőlünk. Mélyen igaza van D. Bonhoeff ernek: »Sokkal könnyebb valami emberi 
parancsot vakon teljesíteni, mint teljes szabadsággal vállalni a döntés lelkiis-
mereti felelősségét.« Nos, erre is meg kell tanítani gyermekeinket életünkkel, 
magatartásunkkal.”  

A döntés születése előtt létezik egy döntésre képessé formáló történeti sza-
kasz az életünkben, hogy egyáltalán maga a döntéshozatal lehetségessé váljon 
majd. Mindenkinél másképpen jelentkezik ez a szakasz. Van, aki alaposabb 
ismeretszerzéssel tölti meg ezt az időt. Van, akinek a tapasztalatok megélése és 
feldolgozása a döntő. De mindenképpen fontos szerepe van ennek a megelőző 
és a döntési fázisra felkészítő időszaknak. Ennek a megélése a családban, az 
iskolában és a gyülekezeti közösségben egyaránt megvalósul. Itt mindig az a 
kérdés, hogy mennyire és milyen mélyen kerül bele a fi atalabb nemzedék az 
idősebb generáció küzdelmeibe úgy, hogy közben tanulja és látja a saját döntési 
helyzeteinek a megélését. Ebben a gyülekezeti közösségnek komoly szerepe lehet 
ma, épp a különböző generációk jelenléte és közösségben élése okán.

A látott és mások életéből megtapasztalt élmények segítik leginkább a ki-
alakuló magatartásformát és a hozzáállást a felnövekvő fi atal nemzedékekben. 
Nyitott kommunikáció és őszinteségre törekvő együttélés sokat segítenek a 
tanulási folyamat megvalósulásában. 

A modern életforma megnehezíti ezt a folyamatot, főleg azzal, hogy egyre 
kevesebb a közösségekben együtt eltöltött idő, és ezen belül is szűkül a mélyebb 
dimenziójú beszélgetések tere. Ezt a hiányt semmiképpen sem tudja pótolni a 
virtuális kommunikáció és az ott megvalósuló érintkezés és párbeszéd. Ezeken 
keresztül nem lehet az élet igazán lényeges kérdéseit a személyes találkozási 
közösség szintjén feldolgozni. Arra az élményre és közvetlen tapasztalásra 
mindenkinek nagy szüksége van, amit kizárólag a személyes kapcsolatok tud-
nak megvalósítani az emberi életben. A másik ember életébe nem szabad csak 
felületesen és virtuálisan belépni, mert ez az emberi méltóságot sérti, és nem 

 G  1996, 132. o.
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segíti a megértés, együttérzés és bátorítás hármasának a kialakulását. Két em-
ber közösségében és a csoport közösségében is fontos kritérium a találkozás. 
Lényeges a másik életére való őszinte odafi gyelés és az, hogy az egymással 
folytatott kommunikáció valóságos, személyes legyen. Szükséges, hogy az egyér-
telműen pozitív hozzáállás stabil maradjon. A jó döntés szándéka keresztény 
alapon nyilvánvaló és ez a közvetlenségben meg is tapasztalható. A személyes 
találkozásban mindig valós lehetőség az azonnali reakció, amelyben a kor-
rekció természetesen megvalósulhat. A közösen meghozott döntésre is ilyen 
helyzetben van igazán esély. Szellemesen ír erről Em Griffi  n: „Ami az időfaktort 
illeti, a számítógépes kiválasztás módszere nagyon előnyös. Mindössze néhány 
percre van szükség ahhoz, hogy összeállítsuk a lehetséges választások listáját. 
Az eredmények gyorsan táblázatba foglalhatók. Ez a nagyon hatékony módszer 
viszont megakadályozza, hogy a csoport tagjai közelebb kerüljenek egymáshoz. 
Nincs alkalmuk, hogy betegségeikről panaszkodjanak, vicceket meséljenek, vagy 
fényképeket mutogassanak egymásnak az új skót juhászkutyáról…”

A különböző életszakaszokban vannak spontán, azonnali döntési helyzetek 
és vannak időt engedő, hosszabb folyamatban megszülető döntések. A második 
esetben mindig nyílik lehetőség az átgondolásra, a töprengésre. Ezek az életnek 
azok a percei, amikor a környezet bele is kérdez az egyén életébe: Min töprengsz? 
Min morfondírozol? Mire vársz még? A megszerzett ismeretek és tudás, illet-
ve az eddig látott példák és megoldási gyakorlatok 
mindenképpen meghatározóak a konkrét döntés 
szempontjából. Nem lehetséges ezek kizárása vagy 
megkerülése. A személyiségfejlődésnek megkerül-
hetetlen folyamata ez. A találkozásokban és az em-
berek közötti kapcsolatokban mindig újabb és újabb ismeretet vagy élményt 
nyújtó állomásokhoz érkezünk. A döntési folyamat önismeretet feltételez, de 
önismeretet fejleszt is a csoportban. Ezek a megélt csoporttalálkozások gyermek-
korban, de időskorban is a döntéshozatal mindig megújuló erőforrásaivá válnak.

Ha van elegendő előismeretünk és megszerzett tudásunk egy kérdéssel kap-
csolatban, akkor az mindenképpen segít abban, hogy a lehető legjobb, legmeg-
alapozottabb döntést hozzuk meg egy adott kérdésben. Ehhez érdemes elolvasni 
Bacsó Béla írását, aki Herkules válaszúton – Akarat és döntés címmel ír az ókori 
nagy tudósok döntéssel kapcsolatos elméleteit kutatva ekképpen: „…a döntés 
ugyanis nem egyszerűen akaratnyilvánítás, hanem annak mérlegelése, hogy mi 
szól a döntésre váró tárgy ellen vagy mellette. Végül is akkor vagyunk képesek 
dönteni, ha az akaratnyilvánítást megelőzően tudjuk, hogy miért vagyunk 
valami ellen vagy éppen mellette.”  

A töprengő ember előtt a két istennő testesíti meg az egymástól eltérő életuta-

 G  2003, 75. o.
 B  2012, 61. o.

A döntési folyamat önisme-

retet feltételez, de önismere-

tet fejleszt is a csoportban.

Vall_ped.indb   477 2016. 11. 29.   12:37:23



KÖZÖSSÉG

| 478

kat: Erény és Boldogság. Az erény melletti döntés pedig már az ókoriak szerint 
is nagy áldozattal és fáradsággal, lemondással jár, míg a hitványság könnyű és 
sokszor gyorsan boldogító. Erre utal a bibliai keskeny és széles út metaforája is. 
(Mt 7,13) Cicero is úgy nyilatkozik, hogy Herkulest megigézhette az Erény és a 
Gyönyör, „…»de nem történhetik meg velünk. Mi azokat utánozzuk, akik nekünk 
tetszenek, és az ő törekvéseik, szokásaik vannak reánk hatással«, azaz sem az 
isteni törvény, sem a létezés igazsága, hanem sokkal inkább a társas érintkezés, 
a születés, a társadalom kulturális konvenciói azok, amelyek kényszerítően adják 
mintáinkat. Cicero egy döntő ponton mégis megőrzi a görög gondolatot, amikor 
azt mondja: helyes elhatározásból kiindulva változtathatjuk meg életpályánkat, 
ám ez a döntés ki kell, hogy tűnjön mások számára.”  

Ha az ismeret, illetve a tudás hiánya vagy szűkössége jellemző ránk az adott 
helyzetben, akkor inkább érzelmi alapon és indulati megközelítéssel születik 
meg a döntésünk. Legtöbbször azonnali reagálással. Ennek a legnagyobb ve-
szélye az, hogy később majd csak a következményekben ébredhetünk rá arra, 
miért is volt rossz, elhibázott vagy éppen szánalmas a döntésünk. Az is csak 
ekkor látszik meg, hogy mi hiányzott éppen abban a korábbi helyzetben, ami 
miatt nem sikerült akkor a helyes döntést meghozni egy adott kérdésben. Erre 
a pontra mindig újra vissza lehetne térni javító szándékkal, de a döntésnek ép-
pen az a legalapvetőbb tulajdonsága, hogy nem ismételhető meg ugyanabban a 
kontextusban még egyszer. Általában is igaz, hogy nagyon ritka esetben szánja 
el magát egy döntéshozó személy vagy közösség a korrekcióra, a kiigazításra. 
A megváltozhatatlanság keménységébe inkább beszorul valaki a meghozott 
döntésével kapcsolatban, mintsem arra lenne nyitott, hogy újrafogalmazza és 
megváltoztassa egy belátási folyamat következményeként a döntését.

A tévedést elfogadó mentalitásra régóta kedves történet számomra az, ahogyan 
Hankiss Elemér nagyon egyszerű kis történeten keresztül rendkívül szépen bemu-
tatja ezt a „mégis” választható utat idősebbeknek és fi ataloknak egyaránt. „Sok-sok 
évvel ezelőtt egyszer Franciaországban utaztam, vonaton. Nagyon meleg volt, 
kint álltam a folyosón. Mellettem 10-12 éves cserkészfi úk vitatkoztak komolyan 
és elmélyülten a társadalmi igazságosság kérdéséről. Lehetett érezni, látni, hogy 
már az iskolában megtanították őket a fegyelmezett, karteziánus gondolkodásra. 
Heves vita folyt, érvek és ellenérvek csaptak össze, majd úgy másfél óra múlva a 
beszélgetés fő szószólója, egy 12 éves gyerek így zárta a vitát: Igen, uraim, értem 
e felmerült szempontokat. Az én álláspontom mindezek alapján a következő…

És kifejtette, rendkívül pontosan és logikusan, a saját nézeteit. 
Elhallgatott. Néhány percig gondolkozott. Majd hozzáfűzte:
De lehet, hogy tévedek.
Szíven ütött akkor, ott, a robogó vonatban ez a mondat. Vajon képes vagyok-e 

én is, a magam lomposabb kelet-európai agyával hinni a magam igazában, és 

 Uo. 65–66. o.

Vall_ped.indb   478 2016. 11. 29.   12:37:23



Szabó Lajos | Döntéshozatal és a gyülekezet közösségi élete

479 |

mégis tudni és elismerni azt, hogy lehet, hogy tévedek? Görcsösen ragaszkodom 
a magam vélt igazságához, vagy teret nyitok sok más lehetséges igazságnak?”

A döntésnek mindig van következménye a döntéshozó életére nézve. Ez 
lehet megnyugvás és megelégedettség, mert sikerült lezárni és elintézni egy 
kérdést. De ugyanígy lehet lelkiismeret-furdalás vagy nyugtalanság a döntés 
gyorsan megmutatkozó helytelensége miatt. Az evangéliumokat úgy is olvas-
hatjuk egyszer, hogy megfi gyeljük, Jézus találkozásai mindig döntési helyzetet 
eredményeznek. A megtérésre és követésre koncentráló, állandóan jelen levő fő 
vonal mellett mindig hangsúlyos a változás melletti döntés. Nagyon változatos 
formákkal jutnak el a szereplők a döntésükig. Van, ahol kérdésre kibontakozó 
dialógus vezet a döntésig (Gazdag i  ú története: Lk 18,18–27), másutt pedig Jézus 
kezdeményezésére zajlanak az események, és ő végül meg is erősíti a döntést 
(Zákeus története: Lk, 19,1–10). A bibliai döntések fő célja a megváltoztatható 
élet. Ez az emberi élet során mindvégig a legerősebb 
reménység is.

A keresztény etikai megközelítésben nagyon 
fontos szerepe van egy másik motívumnak is. Ez 
pedig a megbánás lehetősége egy rossz döntés utáni 
helyzetben, illetve a megbocsátás készsége mások 
felé. Egy belátási folyamat elindulása igazi keresz-
tény érték, és a minél gyorsabb hajlandóság a megbánásra, megbocsátásra és 
megújulásra. Ezzel valós a hajlandóság arra, hogy még egyszer, több szempont 
és több vélemény fi gyelembe vételével és mélyebb értelmű feldolgozással új 
döntés szülessen. 

A tévedés és a tévedhetetlenség küzdelme realitás mindenki számára, ez alól 
az egyházi közösségek sem kivételek. 

A döntéshozatal rugalmassága viszont tanulható és megélhető a hit bátor-
ságában élő közösségben. Jean Vanier az élő közösségre ad egy megszívlelendő 
kritériumot: „Közösség nem jön létre egy nap alatt. A valóságban soha sincs kész 
állapotban! Mindig vagy halad előbbre egy nagyobb szeretet felé, vagy hátrál 
visszafelé, aszerint, hogy emberek hajlandók-e leszállni a szenvedés alagútjába, 
hogy újjászülessenek a Lélekben, vagy nem.”

Ez egyben a növekvő bizalom útja emberek és Isten irányába egyaránt.

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Próbálja meg definiálni a jó döntést!

– Milyen döntésével kapcsolatban élte át már azt, hogy egy prédikáció vagy

gyülekezeti alkalmon elhangzott tanítás segített a döntéshozatalban?

– Meddig terjed az egyház szavának határa a mai társadalomban?

 H  2014, 23. o.
 V  1995, 55. o.
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Mit jelent a „hit- és erkölcstan” tantárgy címében a kötőszó? Hogyan értelmezzük 
ezt a hitoktatás módszertana számára? Pár éve új helyzetbe kerültünk, mert beé-
kelődött a klasszikus hit-tan közé az „és erkölcs-”. Azt gondolom, hogy e mögött 
nemcsak az a kérdés húzódik meg, hogy az erkölcstannak lehet-e alternatívája 
a felekezeti hit- és erkölcstan, hanem az a meggyőző-
dés is benne rejlik, hogy az egyre élesebb és nehezebb 
etikai kérdéseket sem kikerülni nem lehet, sem általá-
nosságban tárgyalni. Etikai témáinkat és döntéseinket 
valamihez kötni és valami „közé ékelni” kell.

Valójában minden hittanóra hemzseg az etikai kérdésektől. Legyen bármi a 
témakör, s legyenek bármilyen életkorban a diákok, számtalan etikai problémá-
val találjuk szembe magunkat egyetlen hittanóra alatt is. Egyrészt lehet, hogy a 
tananyagból következnek a kérdések: Jóra használták-e a téglát a bábeli torony 
építői? Szabad volt-e Ábrahámnak hazudnia a fáraó előtt? Jól döntött-e Ézsau, és 

Kodácsy-Simon Eszter

Valláspedagógiai szempontok 

az etikai kérdések hittanórai 

tanításához

Etikai témáinkat és dönté-

seinket valamihez kötni és 

valami „közé ékelni” kell.

Vall_ped.indb   485 2016. 11. 29.   12:37:25



MÓDSZER

| 486

hazudott-e Jákób? Miért nem szólalt meg Dávid lelkiismerete? Miért olyan sok a 
gyilkosság a Bibliában? Mi a lényege Jézus aranyszabályának? Tényleg minden 
etikai dilemmára megoldást jelenthetne az aranyszabály alkalmazása? Mit nem 
értett meg Anániás és Szafi ra? Erkölcstelen volt-e Ágoston, jól döntött-e Luther, 
a békét kereste-e Bonhoeff er? Választásainkra és cselekedeteinkre nézve mi 
következik a bűn, a Szentháromság vagy éppen a kegyelem tanításából? Másfelől 
pedig gyakran a diákok hozzák mindennapi élményeik alapján a kérdéseiket: 
Adjunk a hajléktalan kéregetőnek pénzt? Tényleg az emberi viselkedésünkkel 
okozzuk-e a klímaváltozást? Mit kezdjek a szomszédomban élő cigányokkal? 
Tanárnő mit gondol a múlt heti öngyilkos merényletről? Be kellene fogadnunk 
menekülteket? Miért nem vesszük meg a legújabb okostelefont, amin gyorsab-
ban fut a Biblia-program?

Az evangélikus hit- és erkölcstanoktatást választó szülők több mint felének 
(54,3%) elvárása, hogy ha gyermekeiknek ezt a tanórát választják, akkor ők 
„erkölcsösebbek, jobban neveltek”  legyenek társaiknál. Vajon mennyire reális, 
megvalósítható cél ez? S ha ezt a kérdést most csak a hittanórán előforduló 
etikai témákkal való foglalkozásra szűkítjük – amelyek egyébként sok isko-
la- és hittanóra-választó szülő esetében a döntő témákat jelentik –, akkor mit 
jelent ez az elvárás az etikai kérdésekkel való foglalkozás céljaira, tartalmára 
és módszertanára nézve?

1. Mi a cél?

1.1. „szíve szerint jó legyen”

A tanítás oldaláról tekintve a szülői elvárásra sok tanár elbizonytalanodik: 
valóban képesek vagyunk erkölcsösebbé, tisztelettudóbbá, „jobban neveltté” 
formálni diákjainkat? Nem túl nagy feladat ez? Lehet-e konkrét cél a „jobb em-
berré” vagy „jó kereszténnyé” való nevelés és az erkölcsös viselkedésre történő 
buzdítás? Azonnal érezzük ezeknek a kérdéseknek a tökéletlenségét s a rájuk 
adható lehetséges válaszok szükségszerű hiányosságát. 

Az a tanár, aki az etikai kérdésekkel való foglalkozás célját komolyan vé-
giggondolja, hamar rájön, hogy ezek a szempontok nem lehetnek sem közvetlen, 
sem végső célok, mert ezek mögött van még legalább egy lépés. Emögött meg 
kell hogy húzódjon egy mélyebb cél, amelynek a „jól nevelt és erkölcsös (keresz-
tény) diák” jelensége jó esetben a következménye lesz, s amely majd választ is 
ad arra, hogy mit jelent ez a kifejezés. Az evangélikus oktatás keretein belül ez 

 A részben evangélikus hit- és erkölcstanoktatás feltérképezésére irányuló 2015-ös szocioló-
giai felmérés ezen eredménye elhangzott Fábri György előadásán az Evangélikus Hittudományi 
Egyetem 2015. november 19-i, a tudomány ünnepe alkalmából rendezett, Keresztény nevelés című 
konferenciáján. 
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a következményként való értékelés a felelősség megéléséhez szükséges hatalmas 
lehetőséget és szabadságot jelent a tanár számára, szemben az erkölcsi elvárás 
célként megformált nyomasztó, elérhetetlen terhével.

A különbség lényege abban a kérdésben is megfogalmazható, hogy az etikai 
kérdések kapcsán az egyház képviselői normákat, értékeket vagy alapelvet  
szeretnének-e átadni, s az egyik megismertetésekor vajon közel hozzák-e a 
vele kapcsolatban álló másik két területet is. A legegyszerűbb és leggyorsabb 
– és a tömegoktatás igényeit kielégítő – megoldás az, ha csak normákkal 
(más néven „az erkölcsös élettel”) ismertetjük meg a diákokat, ez azonban 
sajnos a legkevésbé hatékony. Az oktatás és az erkölcsi nevelés célja azon-
ban sokkal mélyebben húzódik, melyet a 20. század elején alkotott ismert 
evangélikus pedagógus, Schneller István így fogalmaz meg: „A nevelésnek 
nem az a feladata, hogy a fi ú fejét ismereti anyaggal megtöltsük, nem [is] az, 
hogy civilis szempontból kifogástalan magaviseletet tanúsítson, hanem az, 
hogy szíve szerint jó legyen.”  Nem az ismeretek mindenekfelett s nem is az 
erkölcs lehet a cél, hanem annak a dimenziónak a megmozgatása, amely az 
előző kettőt is táplálja. 

Schneller ezt a gondolatát a Luther nevelési eszményének jelentőségéről írt 
munkájában fogalmazza meg, s a reformátor tanításából vezeti le. A lutheri 
reformációnak – a tudáselosztás reformja mellett  – fontos neveléstörténeti 
szerepét találhatjuk meg itt. Luther ugyanis azzal 
a reformátori gondolatával, hogy az akkori egy-
ház normái – a jó cselekedetek – helyébe a „hit 
általi megigazulás” tanítását helyezi, az emberi 
normák helyett a jézusi alapelvre, a Jézus által 
megmutatott szeretetre helyezi vissza a nevelés 
középpontját és célját. Erkölcsi döntéseinket is és 
az etikai kérdésekről való tanítás – mind tartalmi, 
mind módszertani – kérdését is alapjaiban vál-
toztatja meg ez az áthelyezés, a cél ugyanis nem a jó cselekedetek, a helyes 
viselkedés, a keresztényi erkölcs vagy a jó döntések megtanítása lehet, hanem 
azokkal az értékekkel, és azzal az alapelvvel való felvértezés, amely később 
az erkölcsi kérdéseknek és minden cselekedetünknek is a kiindulópontja. 
A hittanórát tartó tanárnak ezért az az elsődleges feladata, hogy a jézusi 
alapelvet megismertesse, s azt ne engedje sem a norma szintjére süllyedni, 
sem emberi célok – legyenek azok bármily nemesek is – elérése érdekében 
eszközként használni. 

  Lásd Béres Tamás bevezető tanulmánya, 13–39. o.
  S  1920, 4. o.
  K -S  2016b.
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1.2. Kivezetni – de hová?

Schneller kortársaként egy másik evangélikus teológus, szintén a jézusi alap-
elvre építve, a cél meghatározásakor az „oktatás” szó fogalmából indul ki. 
Paul Tillich arra mutat rá, hogy az oktatás latin szavának (e-ducatio) jelentése 
– „’kivezetni valamiből’, nevezetesen a durvaság állapotából” – elvezet min-
ket az oktatás fő kérdéséhez: „Kivezetni – de hová? (pontosabban: mibe?)”  

A modern kor előtti európai oktatás célja Tillich szerint „az egyénnek az élő
közösségbe és az egyház hagyományába” való bevezetése volt – amely meg-
jelenítette a keresztény vallás jézusi alapelvét és értékeit, s magába foglalta
mind a vallási, mind a politikai, mind a kulturális kérdéseket és válaszokat.
S bár a humanizmus és a technikai kor után, a modern és a posztmodern
korban ezek a struktúrák legalábbis átrendeződnek, az oktatásnak a közös-
ség megélésével és az értékek megjelenítésével való kapcsolata továbbra is
alapvető marad.

Pár évtizeddel később Emmanuel Levinas válasza az oktatás szava alapján 
feltett kérdésre így hangzik: „Tanítasz (e-ducate) engem: kivezetsz önma-
gamból, és erre való re-akcióként elgondolkodtatsz azon, hogy mit szükséges 

helyesen tenni és mondani.”  A valódi tanítás ki-
vezeti az embert önmagából, s a másikkal – em-
berrel, világgal, transzcendenssel – való találko-
zásra készteti. Az a tanítás, amely ezt nem éri el, 
legfeljebb okítás lehet, de nem felel meg a valódi 
oktató-tanító – vagyis kivezető – feladatnak, s ez 

különösen is igaz az etikai kérdések tárgyalása során. Az emberi lét egyik 
radikális és mély tapasztalata valójában etikai indíttatású: a másik ember 
mássága és különbözősége a komfortzónámból mozdít ki, és valamilyen reak-
ciót vált ki belőlem. Válaszolnom kell a másikra, nem tudok menekülni az „itt 
vagyok” kimondásától. Ez a válaszadásra való készség az emberi lét lényege. 
Az a folyamat, amelyben megtanulok kilépni önmagamból, és megpróbálok 
a másik gyengeségére fókuszálni, tesz valóban emberré, s ezt segíti elő az 
oktatás. Ahogyan Levinas folytatja: „Cselekvésre késztetsz és a cselekvéseim 
iránti fi gyelmességre. A jelenléted a legjobbat hozza ki belőlem, amikor cse-
lekszem és arra refl ektálok.” 

 T  2002, 434. o. Tillich különféle oktatási irányokról megfogalmazott gondolataihoz lásd 
K -S  2016a.

 Idézi V  2014, 51. o.
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2. Mit fejlesztünk?

Mielőtt a céltól eljutnánk a „hogyan” területére, még egy kérdést tegyünk fel: 
Mit fejlesztünk, milyen ismereteket bővítünk akkor, amikor etikai kérdéseket 
tárgyalunk a hittanórán? Az etikai, erkölcsi kérdések tárgyalásához éppúgy 
szükségünk van ismeretekre, mint bármilyen más téren. Ismeretek nélkül 
nem lehet a kérdést megfogalmazni, beszélgetni, vitatkozni, döntéseket hozni, 
álláspontokat kialakítani. Az ismereteknek azonban többféle területe is van, az 
alábbiakban ezek lehetséges felosztásáról lesz szó. 

2.1. Kognitív ismeretek – értelmi intelligencia

Amikor ismeretekre gondolunk, akkor először általában a tárgyi tudás, a 
lexikális ismeretek jutnak eszünkbe. Olyan világban nőttünk fel, ahol a 
lexikális ismeretek uralkodnak. Bizonyos mértékig rendben is van ez így, 
hiszen nem tudom felismerni az antiszemitizmus veszélyét, ha nem ismerem 
a sztereotípia jelenségét, és nem tudom értékelni az étkezési szokásaimat, ha 
nem ismerem annak lokális és globális hatásait. Tárgyi ismeretek nélkül nem 
lehet elindulni, nincs mihez módszertant találni, nem lehet a célt megvaló-
sítani. Ezért is fontos, hogy egy etikai témákkal foglalkozó valláspedagógiai 
kötetben helyet kapjanak alapismereteket bemutató szakterületi tanulmá-
nyok, melyek alapján el lehet kezdeni a tájékozódást: Melyek a mesterséges 
megtermékenyítés különböző formái? Mit jelent az eutanázia? Mi a pénz 
eredeti szerepe? Mit értünk a nemzet és a haza fogalma alatt? Mit jelent a 
felelős médiahasználat?

Ugyanakkor nem csak az egyes etikai szakterületeken belül van szüksé-
günk szélesebb tárgyi tudásra, nagyobb ismeretszerzési körre. Empirikus 
kutatások arra mutatnak rá, hogy az európai országokban élő embereknek 
egyre hiányosabbak az ismereteik a vallási kérdések területén, egyre nagyobb 
a „bibliai analfabétizmus”, s ennek következtében a világi műveltségük is 
egyre gyengébb.  A vallási szocializáció gyengesége, különösen is a személyes 
vallásos élmények hiánya nehezíti az őket körülvevő kulturális, történelmi 
vagy éppen erkölcsi kérdések megértését és feldolgozását – elsősorban a zsi-
dó-keresztény alapokra épülő világkép alapelemeinek hiányos ismerete miatt. 
Ezért fontos, hogy a hittanórán előforduló etikai kérdések tárgyalásánál is 
megadjuk ezt az alapot, melynek fontos útja a Biblia és az egyház világának 
és üzenetének felfedezése. 

 L –P  2004, 418. o.
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2.2. Érzések világa – érzelmi intelligencia

Az etikai kérdések tárgyalását azonban nem lehet csupán a lexikális ismeretek 
racionális elemzésével megvalósítani. Általában véve minden vallásos kérdésnél 
komoly érzelmi jelenléttel kell számolni, de az etikai kérdések terén ez még 
fokozottabban igaz: félelem, aggódás, tisztelet, vágyakozás, harag, szomorúság, 
undor, szégyen, boldogság, meglepődés – és még sok más érzés jelenik meg 

egy-egy etikai dilemma tárgyalásánál. Warnock  
szerint a problémák megoldása felé vezető úton az 
első lépés nem az értelemben keresendő, hanem az 
érzelmeinkben: abban, hogy nem vagyunk közöm-
bösek az adott helyzet és az érintett emberek iránt. 
A hitoktatás – és ezen belül az etikai kérdésekkel 
való foglalkozás – ezért jelentős részben érzelmi 
nevelést is jelent. 

Már önmagában az komoly feladat, hogy egy-
egy kérdés kapcsán a bennünk felmerülő érzéseket 

észrevegyük, s azokat néven nevezzük; az pedig különösen nagy lépés, ha az 
érzéseinket is fi gyelembe véve tudunk döntést hozni, s azokra reagálva csele-
kedni. Macmurray  alapján úgy is fogalmazhatunk, hogy az etikai kérdésekről 
való tanítás ezért nem más, mint „a látás tanítása”, vagyis az érzékenységünk 
fejlesztése. Macmurray szerint ez az érzékenyítés több, mint pusztán az érzel-
mekre való refl exió készsége – bár ez kétségkívül lényeges kezdeti lépés. Fontos 
azonban, hogy képesek legyünk a „látás” megtanulására, mely az ő értelme-
zésében azt jelenti, hogy időnként tudjunk a világra „csak a világ kedvéért”, 
egyszerűen a világért önmagáért tekinteni – mindenféle cél és szándék nélkül. 
Képesnek kellene lennünk néha „csak úgy” belemerülni a világba, s nem keresni 
benne mindig valamit, ami az érdekeinknek megfelel. Ezen a módon tudjuk 
ugyanis a legjobban érzékenyíteni magunkat: nyitottá és befogadóvá válni az 
új élményekre, a tapasztalatok komplexitására, a világ valóságára. Macmurray 
ezt „a tapasztalás kedvéért való tapasztalást” tartja az erkölcsi kérdésekkel való 
foglalkozás alapjának. 

Mary Midgley megfogalmazását használva, minden olyan próbálkozás, amely 
az erkölcsi kérdéseket a legszűkebb értelmi-logikai szintre akarja helyezni, és 
nem veszi észre az emberi érzéseket, nem más, mint „üres éléskamra.”  Az az 
ész és értelem ugyanis, amelyet elválasztunk az érzelmektől, már nem emberi és 
nem is értelmes. Az értelem és az érzelmek mesterséges szétválasztása nem az 
emberre jellemző elválasztás, és semmiképpen sem keresztény találmány. Ter-
mészetesen az észnek fontos szerepe van, hiszen az elemző, szervező, refl ektáló 

 W  1971, 163–164. o.
 M  1992, 34–46. o.
 M  2003, 17. o.
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funkciót ez látja el, s az észszerűség iránti igényünk is teljesen természetes. De 
ahogyan a forma és az anyag egymáshoz illeszkedik, úgy az értelmünknek és 
az érzelmünknek is össze kell kapcsolódnia. Ha emberek s keresztény emberek 
szeretnénk lenni, akkor értelmi és érzelmi világunkra, valamint mindkettő 
fejlesztésére egyformán szükségünk van. 

Vegyük példaként Jézus aranyszabályának tanítását. Ahhoz, hogy ezt valóban 
magukévá tegyék, nem elég csupán észszerűen végiggondolva, a logika alapján 
megtanítani ezt a mondatot a diákoknak, hanem – ahogy Jézus mondja – előbb 
szükség van az érzelmeikre: „amit szeretnétek, hogy az emberek tegyenek 
veletek…” (Mt 7,12) Azt, hogy mit szeretnék, nem tudom az eszemmel eldönte-
ni. Az aranyszabály megértéséhez és megéléséhez 
először az érzelmi kompetenciák megmozgatására 
van szükségünk. Ugyanezt láthatjuk meg a Hegyi 
beszédben a törvény magyarázatánál, ahol értelmi 
szinten folytatott törvényeskedés helyett haragról, 
kívánságról, szívből kiinduló cselekedetekről vagy 
például az ellenség szeretetéről van szó (Mt 5,17–48), 
de akár a nagy parancsolatnál is („Szeresd az Urat…, 
szeresd felebarátodat…” Mt 22,37–40). A hitoktatásban csak úgy tudunk érté-
keket tanítani, ha azokat nem egyszerűen megismertetjük, hanem hozzájuk 
kapcsolódó érzelmeket mozgatunk meg. 

Érzelmeink sokat segíthetnek – ha ismerjük őket. Ahogyan Schneller fo-
galmaz: „Nem elmélkedésben, nem cselekvésben, hanem csak az érzelemben 
nyugodhatunk meg. A lélek beható vagy értelmi és kiható vagy akarási tevé-
kenységének egyaránt nemcsak nyugvó, hanem éltető központja az érzelem.”  
Az érzelmek nem az értelemmel és a cselekedetekkel szemben vagy azok helyett 
állnak. Elmélkedés és cselekvés minden esetben szükséges. De megnyugodni 
csak ezek értékelő irányában tudunk, vagyis az érzelmeinkben – ahogy elmélke-
désünket továbbvinni, megkezdett cselekedeteinket továbbéltetni is csak akkor 
tudjuk, ha éltető központunk, az érzelmeink azt lehetővé teszik. A tárgyi tudást, 
a háttérismereteket megszerezni fontos, de a döntéshez szükség van az érzel-
meinkre is, a szívünkre, amely mérlegelni képes, irányt ad, megnyugtat és éltet. 

2.3. Lelki dimenzió – spirituális intelligencia

Az értelem és az érzelmek mellé érdemes olyan értékek fejlesztését is társítani, 
mint például a lelkiismereté. De vajon a lelkiismeret az értelmünk vagy az érzel-
münk körébe tartozik? Lehetséges, hogy az előbb felsorolt példák (aranyszabály, 
ellenség szeretete vagy nagy parancsolat) megvalósításához is még tovább kell 
lépnünk az érzelmi dimenziótól a lelkünk területére? Csak az utóbbi évtizedben 

 S  1920, 1. o.
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kezdtek azzal is foglalkozni a kutatások, 
hogy az egyéb intelligenciák mellé beso-
rolható a spirituális vagy lelki terület is. 
A spirituális intelligencia fogalma nem 
azonos a vallásossággal, de nagyon fontos 
kapcsolódási pontok, ok-okozati követ-
kezmények állhatnak fenn a kettő között. 

Danah Zohar, aki 1997-ben először 
használta ezt a kifejezést, a spirituális 
intelligencia 12 elemét határozta meg: ön-
tudat, az elhivatottság érzése, spontane-
itás, értékvezéreltség, holisztikus szem-
lélet („egy nagyobb egész része vagyok”), 
részvét, a különbözőség (sokféleség) tá-
mogatása, alázat, létkérdések feltevése, a változásra való nyitottság, a rossz 
történésekben a pozitívumok megtalálása, függetlenedés a közeg véleményétől.

Robert Emmons pár évvel később a spirituális intelligenciát úgy defi niálja, 
mint „a spirituális információ alkalmazását a mindennapi problémák megol-
dásához és az ember céljainak eléréséhez.”  Véleménye szerint öt részből áll 
ez a terület: 

– a transzcendenciára való nyitottság, 
– magasabb lelki tudatállapot megtapasztalásának képessége, 
– mindennapi tapasztalatok összekapcsolásának képessége a szentség 

érzékelésével, 
– spirituális erőforrások felhasználásának képessége a mindennapi prob-

lémák megoldásához, 
– az erkölcsösség képessége.

Van, aki tagadja a spirituális intelligencia létét. Gardner  például azzal érvel, 
hogy nem tudunk a spirituális kérdésekért felelős részről az agyban – bár ő is 
elismeri, hogy vannak olyan területek, amelyek vallási kérdések esetén erőseb-
ben vagy gyengébben működnek. Emellett szerinte a fő probléma az, hogy nem 
tudunk kvantitatív tudományos mérésekkel igazolni egy ilyen típusú intelligen-
ciát. Gardner ehelyett az „egzisztenciális intelligencia” fogalmát javasolja, ami 
az emberi lét kérdéseivel való foglalkozást jelenti: Ki vagyok? Honnan jövök? 
Miből vagyok? Miért halok meg? Ezekre a kérdésekre a mítoszok, művészetek, 
vallások segítségével adunk különféle válaszokat – annál mélyebbet és részle-
tesebbet, minél fejlettebb az ez irányú intelligenciánk. 

Emmons később – részben Gardner kritikájának hatására – a spirituális in-

  Z  2000, 3–18. o.
  E  2000, 9. o.
  G  2000, 28–32. o.

Fotó: Farkasné Gombár Ildikó
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telligencia ötödik elemét, az erkölcsösség képességét kivette, mondván, hogy 
az nem annyira képesség, mint inkább emberi viselkedés, ezért az intelligencia 
előzetesen megállapított tudományos kritériumainak nem felel meg. 

Mayer  spirituális intelligencia helyett a spirituális tudat vagy tudatosság 
fogalmát javasolja, mint amely jelzi, hogy különböző módokon – például imád-
ság, meditáció, elmélkedés, szemlélődés útján – fej-
leszthető az ember lelki tudata, transzcendenshez 
való viszonya és végső meghatározottsága, de ez 
nem feltétlenül mérhető tudományos módszerekkel. 

Izgalmas kérdés, hogy beszélhetünk-e spirituális 
intelligenciáról – s ezzel valamilyen összefüggés-
ben spirituális kompetenciáról és tehetségről –, s 
ha igen, ezek hogyan mérhetők, és vajon milyen 
eredményt ad a mérésük. Biztos, hogy érdekes felfe-
dezéseket tesznek majd az ezzel foglalkozó kutatók 
a következő években. Ám e kutatások előtt is megállapítható, hogy – akárho-
gyan nevezzük is ezt a területet – a spirituális, lelki terület fejlettsége vagy 
elhanyagoltsága meghatározó szerepet játszik egész életünkben, így az etikai 
kérdésekben való döntéshozatalunkban is. Ezért nem – ezért sem – mindegy, 
mennyire hanyagoljuk el ezeket, vagy mennyire koncentrálunk a fejlesztésükre. 

A lelkiismeret például – mely akár Zohar, akár Emmons jellemzői közül töb-
bel is szoros kapcsolatban áll – egész életen át fejleszthető, vele folyamatosan 
törődni kell. Ha akarjuk, hangját elnyomhatjuk, s egészen deformálódhat, ér-
zéketlenné téve tulajdonosát. Vagy az önmagamból való kilépés és a „másikkal 
való találkozás” során egyre jobban megismerhetjük, érthetjük és érezhetjük, 
gondozhatjuk és kibontakoztathatjuk, így újabb és újabb rezdüléseit hallhat-
juk meg. A lelkiismeret nem statikus tulajdonságunk – amint semmilyen más 
részünk sem az. A lelkiismeret dinamikus, fejleszthető, mindig folyamatban 
lévő részünk, amelyet ha magára hagyunk, akkor mi is magunkra maradunk. 
A lelkiismeret a kognitív ismereteinkkel együtt nőhet – sőt az a jó, ha az értelmi, 
érzelmi és spirituális intelligencia együtt halad a fejlődésben. 

A lelkiismeret mellett számos olyan teológiai fogalmunk van, amelyek fonto-
sak a hittanórán az etikai témák tárgyalásakor, s amelyek leginkább a spirituális 
intelligencia – vagy spirituális tudás – területéhez sorolhatók. Ilyenek lehetnek 
többek között az empátia, a bizalom, a megbocsátás, a hála, a könyörület, a rész-
vét, a felelősség, a jóindulat, az önzetlenség, az alázat vagy például az a képesség, 
hogy a jézusi szeretet fényében egységben lássuk és éljük az életünket. Ezek 
fejlesztése a kognitív ismeretek és érzelmi kompetenciák ápolásától elválasztha-
tatlan célunk, s ezen a téren még bőven van mit felfedeznünk. A három terület 
ráadásul szorosan összekapcsolódik, és ha az érzelmi, a kognitív vagy a lelki 

 M  2000, 49–54. o.
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fejlődés közül az egyiket elhanyagoljuk, akkor olyan meghasonlott állapotba 
kerül az ember, amely számos probléma gyökere lehet az erkölcsi ítéleteink és 
etikai döntéseink terén is. Egyetértve a világ legfi atalabb béke Nobel-díjasával, 
Malala Yousafzaival: „Őszintén hiszem, hogy a világbékéhez vezető egyetlen út 
nemcsak az értelem, hanem a szív és a lélek tanításán keresztül vezet.”

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Honnan hová vezethet az oktatás? Keressen különböző példákat a

pedagógia történetéből!

– Milyen kapcsolatban lehet az ember értelmi, érzelmi és spirituális di-

menziója?

3. Hogyan érjük el a célt?

A hitoktatásban előforduló etikai kérdések tárgyalása során komoly kihívások 
elé állíthat a „hogyan” kérdése. Az alábbiakban erről lesz szó, először néhány 
tévút bemutatásával. 

3.1. Mit kerüljünk el?

3.1.1. MORALIZÁLÁS

Amikor a hittanórán etikai kérdésekkel foglalkozunk, sajnos könnyen tévedünk 
a moralizálás széles útjára, amely az általánosítást, az elvont igazságok alapján 
történő ítélkezést, az erkölcsi kérdésekben bírói szerepben való tetszelgést, 
sokszor mások – akár egy távoli felsőbbség – hibáztatását jelenti. Ám a mora-
lizálással több probléma is van. Egyrészt a moralizálásra építő tanítás csak a 

diák értelmi szintjét mozgatja meg, a többihez nem 
is akar eljutni, így a Schneller által korábban emlí-
tett szív megnyugtató és éltető funkcióját teljesen 
fi gyelmen kívül hagyja. Mintha az emberi döntések 
csak a fejben játszódnának le, s mintha kizárólag az 
agykéreg működése által tudnánk jó, hosszú távon 
is fenntartható döntéseket hozni. A moralizáló ta-

nár így a tudomány logikai pozitivizmusát az erkölcsi kérdések terén alkalmazva 
biztos zsákutcába téved, amikor azt hiszi, hogy az észre hatva, kizárólag az 
értelem segítségével elvárható a „helyes” gondolkodás és életvitel megvalósítása.

A moralizálás másik változata az, amikor az észt ráadásul nem is úgy teszi 
valaki felsőbb hatalommá, hogy az adott diáktól várja el az értelmi szinten 

 United Nations Foundation. http://unfoundation.org/.
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meghozott döntések szerinti életvitelt, hanem felsőbb hatalomként külső nor-
mákat, értékeket, elvárásokat akar a diákra testálni, s elvárja tőle, hogy azokat 
saját világképének részévé tegye. Az ilyen moralizáló tanítás jó esetben ha-
szontalan, mert a diák nem tud azonosulni vele. Rosszabb esetben azonban 
veszélyes is lehet, mert az érintettek nem tanulnak meg saját értékrend szerinti 
önálló döntéseket hozni, hanem függő viszonyba kerülnek azzal a személlyel, 
aki megmondja, hogy mely kérdésben hogyan „kell” döntenie például „a ke-
resztény” embernek. 

Az aranyszabály korábbi példáját felidézve rájöhetünk, hogy amint kihagy-
nám abból az érzelmi dimenziót, egyszerű moralizálássá válna: „Ezt kell tenni, 
mert Jézus ezt mondja.” Még Jézus esetében sem tehetjük meg – mert megy-
győződésem, hogy ő maga is felháborodna a tanítványain, akik már megint 
félreértették őt –, hogy pusztán a tekintélyére hivatkozva várjuk el az általa 
közvetített értékek, normák és alapelv megélését. Ehelyett sokkal fontosabb azt 
megláttatni, hogy mi Jézus célja egy adott tanítással, mire akar rámutatni ezzel 
az őt hallgatók életében, illetve mi lehet a relevanciája ennek a mi életünkben. 
Ha csak azért hozunk meg egy bizonyos döntést, „mert Jézus azt mondja,” akkor 
előfordulhat, hogy még nem értettük meg a lényeget. S ez nem Jézus hatalmának 
megkérdőjelezését jelenti, hanem arra felismerésre vezet, hogy Jézus maga sem 
moralizál. Ő is arra biztat, hogy az egyszerű utánzás 
vagy a megszokás alapú másolás helyett sokkal fon-
tosabb a megértés és átélés, a ráérzés és alkalmazás.

A moralizálással kapcsolatos további probléma, 
amikor az érzelmeket mégis segítségül hívja, de nem 
az ésszel együttműködve, hanem attól leválasztva, 
így egzisztenciális szorongást keltve az emberben. 
A bűntudat, a lelkiismeret-furdalás vagy a félelmek 
keltése bármilyen etikai kérdés tárgyalása során – 
mely különösen gyakori veszély az élet kezdetére és 
végére vonatkozó témáknál – nem lehet az oktatás 
célja. Különösen is nem egyeztethető össze a lutheri reformáció nevelési for-
dulatával, amelynek során Luther a jócselekedetek teljesíthetetlensége feletti 
félelemről szóló tanítást felváltotta a kegyelem értékével és a szeretet elvével. 
Kiemelten fontos ez a mai etikai tanításban is. Úgy vélem, hogy a fejlesztés 
tekintetében hasonló kizárás vonatkozik az értelmi, érzelmi és lelki területre: 
amint az értelem sem annak leterhelésével és szorongattatásával fejleszthető, 
úgy biztosan igaz ez az érzelmekre és a lelkiismeretre is. 

Gyakran akarjuk a lelkünket, érzelmeinket, de még az értelmünket is megter-
helni a bináris logika külső vagy belső indíttatású elvárásával.  Már kiskorától 
arra neveljük a gyermeket, hogy „ez jó, az rossz”, „erre szabad menni, arra nem”, 

  Lásd részletesebben K -S  2005.
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„ehhez hozzányúlhatunk, ahhoz nem”. Kisgyermekkorban ez – a megfelelő 
kérdésekben – rendjén is van, sőt erre többek között a megfelelő biztonságérzet 
kialakulása érdekében szüksége is van a gyermeknek. Milyen rossz lenne, ha 
senki nem tanítaná meg neki, hogy az úton nem szabad átrohanni. Ám ennek 
a fekete-fehér gondolkodásnak megvannak a korlátai, s az is tévút, ha ezekre a 
korlátokra – és előbb-utóbb a mögöttük található területre – nem mutatunk rá. 
Amint a biztos határokra, éppúgy az emberi kérdésekre is szüksége van már a 
formálódó gyermeki gondolkodásnak is, hogy a maga szintjén lássa a döntések 
komplexitását és nehézségét, a szülők és a tanárok gondolkodási folyamatát, 
dilemmáját. A moralizálás tipikus esete, amikor ilyen erkölcsi kiskorúsításban 
tartunk valakit, s az egyébként már Piaget konkrét műveleti gondolkodási szaka-
szán is túllépő fi ataltól az etikai kérdésekben még mindig egyfajta fekete-fehér 
gondolkodást várunk el. Mintha az élet a maga teljességében – vagy legalábbis 
az etikai kérdések szintjén – kétértékű logika szerint zajlana: mintha el lehetne 
dönteni, hogy melyik nép hibás egy háború kirobbanása miatt, melyik szülőnek 
van igaza a válás során, vagy a testvérek között ki kezdte a veszekedést. Az 
élet – gyakran még olyan egzakt tudományok is, mint a matematika – tágabb 
értelmű logika szerint működik: legalábbis három- vagy négyértékű szerint, 
ahol az „A igaz” és „B igaz” mellett helyet kapnak az „A és B is igaz”, „A és B 
sem igaz” esetek is, sőt olyanok is, mint „lehet, hogy A inkább igaz, mint B” 
vagy „valószínűleg mindkettő igaz”. Nem lehet leegyszerűsíteni a szituációt, 
mert „aki tiszta tárgyilagosságra törekszik az etikai kérdések terén, könnyen 
zárt etikai fanatizmusban találja magát, amely türelmetlen és könyörtelen 
fenyegetéssel fordul a kívülállók felé. Pascal híres mondata érvényes itt: »aki 
angyal akar lenni, állattá lesz«.”

Végül a moralizálás tévútját az eredeti bibliai kép félreértelmezése jelenti. 
Ezékiel próféta könyvében olvashatunk az őrálló felelősségéről (Ez 33,1–20). 
Az őrálló feladata és felelőssége, hogy amint a külső ellenséget észreveszi, 
kürtszóval fi gyelmeztesse a népet a veszélyre. Nem feladata, hogy a nép helyett 
cselekedjen, nem feladata erkölcsi törvények osztogatása, s nem feladata a nép 
megítélése sem. Az egyháztörténet korszakaiban sajnos sok példát találunk az 
őrálló téves értelmezésére, amikor az önkéntesen vállalkozó őrállók önkényesen 
értelmezték a veszélyt és a felelősséget, s a várfalon állva tekintetük irányt té-
vesztett. Közismert történelmi példa lehet erre a genfi  létrás éjjeli őrjárat képe, 
amikor is azt a bizonyos ellenőrző létrát nem a várfalhoz, hanem tévesen az 
emberek ablakai alá támasztották. Hasonló kísértés előtt áll ma is a tanár és a 
lelkész, mint őrálló: a 21. századi médiaetikai kérdések veszélyeire felhívhatja a 
tanár a diákjai fi gyelmét, de a szobájukba nem kukucskálhat be, hogy megtudja 
– s később megrója őket azért –, hogy a közösségi média éppen divatos oldalán
meddig időztek előző éjszaka. A test törékenységéről és épségéről beszélnie

 B  2004, 398. o.
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kell, de nem kutakodhat aziránt, hogy ki 
készíttetne tetoválást, s hova. A kérdés, 
amely a különbséget eredményezi, az, 
hogy engem, a tanárt mint várfalon álló 
őrállót, mi érdekel: azt fi gyelni, hogy mi 
történik a várfalon kívül – jön-e a török, 
a tűzvész vagy valamilyen ismeretlen ve-
szély – s arról minél hamarabb és ponto-
sabban tájékoztatni a városlakókat, avagy 
a várfalon hátrafordulni, s bepillantani a 
másik ember szobájába a függöny rései 

között? Mi a fontos számomra: a technika fejlődésének, a család intézményének 
vagy a fogyasztói világnak a veszélyeit észrevenni s azokra rámutatni és azokat 
megvitatni a diákokkal, vagy inkább megtudakolni – és megítélni – valamit az 
ő személyes életvitelükből, döntéseikből? 

3.1.2 ÍTÉLKEZÉS

Az ítélkezéstől nagyon nehéz távol tartani magunkat, épp ezért az etikai kér-
dések tárgyalásakor különösen fontos ezt tudatosítani mind magunkban, mind 
a diákjainkban. Megítélni senkit sincs jogunk, semmilyen döntése miatt – s ezt 
biblikus alapokon is tudjuk. Ítéletet vagy ítélkezést egyetlen ember sem tarthat 
(lásd Mt 7,1; Jn 5,22), még akkor sem, ha ő adott kérdésben teljesen más döntést 
hozott volna. Fontos ennek tudatosítása a diákokban is, hiszen sokszor észre sem 
veszik, milyen gyakran ítélkeznek ők maguk is: „Hogy lehet ilyen rossz döntést 
hozni?” „Milyen értelmetlen kérdés!”, „A cigányok nem akarnak dolgozni” és így 
tovább. De érdemes tanárként, lelkészként megfi gyelni a saját kérdéseinket is, 
hogy mennyire tartalmazzák az ítélkezésünket – melyek ráadásul esetünkben 
is gyakran féligazságokra, a tudásunk hiányára vagy sztereotípiákra épülnek.

Nem árt újra és újra tudatosítanunk magunkban, hogy nincs „keresztény és/
vagy erkölcsös emberek fellegvára”, akiknek élete fölött a hitoktató őrködhet. 
Burggraeve szerint e tekintetben a hitoktatást végző személy munkáját leg-
jobban a beavatkozás, közbelépés (intervention) szóval lehetne jellemezni: „a 
beavatkozás mindig inter venire, vagyis ’közé lépés’”  a résztvevők, a vélemények, 
az álláspontok, a döntések gyűrűjébe. Ennek a közbelépésnek egyik fő szerepe 
az, hogy a másik – a világ, a felebarát vagy éppen Isten – különbözőségét rep-
rezentálja többek között új információk és külső szempontok felmutatásával, 
s ennek következményeként igyekszik távol tartani az ítélkezés önkényességét 
és az egysíkú gondolkodás durvaságát a párbeszédből. Ez nem könnyű feladat 
a tanár részéről, de mindenképp érdemes erre törekedni. 

 B  2004, 382. o.
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3.1.3. SEMLEGES JELENLÉT?

Hitoktatással, vallásoktatással foglalkozó párbeszédekben újra és újra felmerül 
az a gondolat, hogy az órát tartó személy mennyiben lehet semleges, kívülálló 
személy. Azt gondolom, hogy egyetlen hitbeli, vallási és etikai kérdés – sőt a 
legtöbb közismereti tantárgy felvetése – sem úgy kerül elő, mint ami semleges és 
objektív témafelvetés, ezért nincs értelme azt gondolni, hogy akár a diákok, akár 
a tanár külső szemlélőként, elfogultság nélkül tudják megbeszélni az adott prob-

lémát. Az etikai kérdések olyanok, melyeket újra és 
újra át kell gondolnunk, s ha elfogadjuk azt, hogy 
a diákokkal együtt a tanár is éppen a saját válasza 
újragondolásának útját járja, akkor a semlegesség 
feltételezése épp annyira értelmetlen, mintha azt 

gondolnánk, hogy lehet úgy túrázni egy diákcsoporttal, hogy folyamatosan csak 
az erdő széléről kiabáljuk be a – kívülről helyesnek vélt – útirányt. 

Arról nem is beszélve, hogy aki azt hiszi, azáltal kerülheti el a befolyásolás 
csapdáját, hogy semleges kívülálló, egyszerű közvetítő próbál maradni, egészen 
biztosan végül ő csapja be önmagát leginkább.  Ugyanis az, aki semlegesnek 
próbál tűnni – vagy el is hiszi magáról, hogy az –, valójában visszautasítja annak 
a lehetőségét, hogy személyes előfeltevéseit és irányultságát – legalább önmaga 
előtt – belássa, ezekre refl ektálni legyen képes, és ennek fényében értékelje saját 
állításait és gondolatait. Az ilyen tanár valójában folyamatosan védekezik, ezáltal 
valószínűleg egyre több ideológiai és módszertani zsákutcába téved, ahelyett, 
hogy – például egy egészséges mértékű irónia vagy humor segítségével – képes 
lenne az önrefl exióra és a folyamatos fejlődésre.

Nem tudunk ugyanis egyetlen etikai kérdésre sem úgy gondolni, hogy ne len-
nénk benne személyesen érintettek: egy unokatestvér külföldi letelepedése, egy ha-
lálos betegség végstádiumában szenvedő barát utolsó megjegyzése vagy a szomszéd 
utcába költöző cigány család kérdések elé állítják saját hazafogalmunkat, eutaná-
ziáról vagy éppen cigányokról alkotott véleményünket. Nemcsak értelmi-fogalmi 
szinten, de mindenekelőtt számos érzelem is megmozdul bennünk mindegyik 
etikai kérdésfelvetés során. Hiba lenne ezeket önmagunk előtt letagadni s úgy 
tenni, mintha nem kötődnénk ezer érzelmi szállal bármelyik felmerülő témához. 

Fontos hangsúly van ugyanakkor az „önmagunk előtt” kifejezésen, ugyanis a 
semlegességgel szemben álló másik véglet éppoly veszélyes: amikor a tanár saját 
életének, érzelmeinek részleteit osztja meg a diákokkal, amikor személyes véle-
ményével és meggyőződésével egybehangzó álláspontokat vár el, vagy amikor 
egyéni erkölcsi döntéseit akarja tananyagként átadni, esetleg saját előítéleteit, 
félelmeit vetíti ki a témára. A hitoktatásban az etikai kérdések során nem lehet 
sem a tartalom, sem a számonkérés része a tanár által képviselt hit, álláspont, 
meggyőződés! A probléma gyökere ebben az esetben ugyanabban áll, mint a 

  B  kifejezésével: „les non-dupés errent”. 2004, 377. o.
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semlegesség terén: ismeri-e a tanár a saját érzelmeit és gondolatait, s tudja-e 
azokat kezelni, vagy önmagát becsapva lenézi, esetleg túl nagyra értékeli azokat. 

3.1.4. HERMENEUTIKAI KIHÍVÁS

A tanítási folyamat másik szubjektív résztvevője a tanuló. Ő sem tud semle-
gesen részt venni a tanórán, s talán még kevésbé van tisztában önmagával, az 
érzéseivel, a gondolataival és a létkérdéseivel, mint a tanár, akinek ez többéves 
gyakorlás után talán már éppen kezd sikerülni. A diákok önképét ráadásul 
sokszor egészen más tényezők befolyásolják: közösségi oldalak, szerepjátékok, 
zeneletöltések – csak néhány azok közül, amelyekről a legtöbb tanár felnőtt-
ként hallott először. Pedig már önmagában az hatalmas kihívás, hogy az ilyen 
sokszínű környezettel való interakcióikat megértsük, melyet például Lombaerts 
és Pollefeyt a hitoktatás tíz legnehezebb feladata között harmadikként említ.  
A tanár egyik legnagyobb kihívása az, hogy rájöjjön, hogy a z-generáció sze-
rinti gondolkodású diákoknak hogyan tanítson az 
ő saját, x-generációs gondolati világából kiindulva, 
vagyis képes-e arra, hogy a diákokat ott vegye fel, 
ahol éppen vannak?

Részben emiatt is, a tanítás mindig kockázatos 
vállalkozás, mert nem tudhatom a pontos végki-
menetelét. Még egy fi zikai kísérlet bemutatásának is vannak emberi tényezői, 
például ha az egyik kezemet kicsit magasabban tartom, mint a másikat, akkor 
az elengedett fagolyó mégsem egyszerre ér földet a fémgolyóval. Ehhez képest 
mennyi emberi tényező van jelen egy etikai dilemma tárgyalásakor! Ha ezeket 
mind komolyan veszem, akkor egyáltalán nem tudom előre kiszámítani, hogy 
mire fogunk jutni aznap, azzal a csoporttal, abban az etikai kérdésben. 

Ha nem fi gyelünk a tanulási folyamat emberi tényezőire, sőt azt ki szeretnénk 
iktatni, akkor könnyen elbeszélünk a diákok feje felett, s gyakran tévedünk a 
moralizálás tévútjára. Akkor hiába a legjobb óraterv és a gondosan előkészített 
feladatok, mert csak kicsi esély van arra, hogy azok találkozzanak magával a 
diákkal. Komolyan kell venni, hogy az iskolai hermeneutikai körnek jóval több 
része van, mint a tanterv, a tankönyv és a tananyag. A tanár és a diák erősen 
meghatározó szubjektuma mellett az iskola épületétől kezdve az időjáráson 
át az aznapi hírekig egészen sok elem befolyásolja azt, hogy hogyan érdemes 
belekezdeni aznap a tananyag aktuális részébe, mi akadályozza a megértést, és 
mi fogja segíteni az alkalmazást. Ezek mind a „rejtett tanterv”  részei, melyek 
tudatosítása sokat segíthet a tanítás során. A megoldás az, ha a tanár ebben az 
értelemben egyszerre tanuló is marad: hajlandó interakcióban lenni a diákokkal, 
megismerni őket és tanulni tőlük, róluk, velük. 

 L –P  2004, 418. o.
 Lásd S  1988.
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3.2. Mit tegyünk?

3.2.1. KÉRDÉSEINK

A kérdések szerepét az egész hitoktatásban – de etikai témáknál különösen 
is – nem lehet túlhangsúlyozni. Sajnos mégis ritkán értékeljük a szerepüket 
megfelelően. A legtöbb diákot egész nap nem kérdezik, csak tanítják. Nemcsak 
a diák magával hozott hermeneutikai körébe nem tud így a tanár bepillantani, 
de az érdeklődését sem tudja felkelteni a téma iránt. Pedig a jó kérdés létfon-
tosságú, nemcsak azért, mert „a bölcsesség kulcsa a kérdezés” (Pierre Abelard), 
hanem azért is, mert „a jó kérdés fél tudás” (Francis Bacon).

A kérdezés – különösen hittanórán – a tanóra legfontosabb eleme, minden 
módszertani elem alapja. Tapasztalatom szerint azonban például a lelkész- és 
hittanárhallgatók iskolai tanítási gyakorlatának mégis ez a legnehezebb fela-
data – talán azért, mert a tanárjelöltek maguk sem tapasztalták meg diákéveik 
során a jó kérdés erejét. „Jó dolog az abortusz?” – teszi fel a tanárjelölt a vitain-
dítónak szánt kérdését, majd örül, hogy egyből jön rá a „helyes” válasz: „Nem.” 
Aki még csak távolról hallott az abortuszról, az is tudja, érzi, hogy ez a téma 
több ponton is nehézséget okoz, tehát nem igazán lehet jó. Evidens a válasz. 
A kérdést feltették, a válasz megérkezett, kész is vagyunk. De feldolgoztuk a 
témát? Közel sem. A valódi kérdésszituációt nem teremtette meg a kérdőjeles 
mondat. Didaktikus kérdés nem eredményez beszélgetést. Az a kérdés, amire 
egyszavas igen/nem választ lehet adni, legalábbis gyanús. Amögött vagy egy 
általános igazság rejlik, mely csak ritkán érinti meg a konkrét diák konkrét 
életét, vagy pedig a diák szerint a tanár által titkon elvárt válasz bújik meg 
a kérdésben, melynek felfedezése egyetlen diáknak sem okoz gondot, hiszen 
első iskolás éveiktől erre kondicionálja őket az iskola. Ezek azonban nem va-
lódi kérdésszituációk. Pedig a hittanórának a kérdés különösen fontos alapja, 
elsősorban a teológia jellegéből adódóan. 

A jó kérdés Piaget szerint „kognitív konfl iktust ösztönöz”. Piaget-re építve 
pedig mondhatjuk, hogy a valódi kérdésszituáció nemcsak értelmi téren motivál, 

de érzelmi vívódásokat is teremt, és spirituális ér-
tékeket is megmozgat. Az igazi kérdés mindhárom 
területen egyfajta disszonanciát eredményez, me-
lyeket a tanár jól csatornázva a tanításnak nagyon 
jó szolgálatába tud állítani. A disszonancia fel- és 
megoldásához egy tanulási folyamaton kell keresz-
tül menni, melynek Robert Conrad négy állomását 

különbözteti meg: aktív vívódás, passzív rezignáció, váratlan megvilágosodás, 
és… értelmezés.  Ennek az útnak egyik állomását sem spórolhatjuk meg, sem 
magunk, sem a diákjaink számára, bármennyire is kényelmesebb lenne vívódás 

  H  2000, 142. o.
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vagy értelmezés, megvilágosodásra való várakozás vagy rezignációban való 
kitartás nélkül eljutni az igazi válaszhoz.

3.2.1.1. Jézusi kérdés
Figyeljük meg a kérdések szerepét az evangéliumokban – csak néhány szempont 
felvillantásának erejéig! Az evangéliumokban száznál is több jézusi kérdéssel 
találkozunk. Lukács és János evangéliuma szerint Jézus első, írásban rögzített 
szavai is kérdés formában jelennek meg. „Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, 
hogy az én Atyám házában kell lennem?” (Lk 2,49) – szólal meg Lukácsnál Jézus 
először 12 éves korában. Mennyivel invitálóbb, elgondolkodtatóbb közlés ez az 
anyja felé, mint ha állító mondat formájában mondta volna: „Ne keressetek, az 
atyám házában kell lennem.” Olyannyira elgondolkodtató, hogy anyja ezeket 
a szavakat hosszú éveken át „megőrizte szívében” (Lk 2,51). János evangéliuma 
szerint Jézus először az őt követő tanítványokhoz szól: „Mit kerestek?” (Jn 1,38), 
majd első csodatételénél is először kérdez, itt ismét az anyjától: „Vajon énrám 
tartozik ez, vagy terád, asszony?” (Jn 2,4) 

Számtalan példát idézhetnénk, de már az első kérdésekből is látszik a lényegi 
vonás. A jézusi kérdés nem oktat, hanem közösségre hív. A kérdés szituációt 
teremt, amibe az egyén beléphet. Az ilyen kérdés 
mindig választ vár – mely megnyilvánulhat szavak-
ban vagy cselekvésben, de mindenképp döntést igé-
nyel. A kérdés a lényegre kérdez rá, nem valamilyen 
mellékes információra. Nem elbizonytalanít, hanem 
bátorít és küld. Nem ellenőriz, hanem elgondolkodtat. Nem túl „kevés”, de nem 
is túl „sok”. Nem az időleges biztonságtudatot erősíti, hanem sokszor kételyt 
ébreszt, és azon keresztül valódi megerősítést ad. 

Bár érezzük, hogy Jézus tudja a választ a kérdéseire, azok mégsem didak-
tikusak, hiszen azt is érezni lehet, hogy ezek mögött nincs elvárt válasz. Van 
meghívás a gondolkodásra, az önmagunkba tekintésre, a vallástételre, az 
őszinte szembenézésre. S van mögöttük várakozás is – szinte látni lehet néme-
lyik történetben Jézus kutató tekintetét, amint várja, hogy a vele lévők végre 
felismerjék, meglássák, felfedezzék a lényeget. Nem egyszerű költői kérdések 
ezek, de nem is didaktikusak. Sokkal inkább elgondolkodtatnak (Lk 10,26), 
érzelmeket hívnak elő (Lk 5,22), történetet vagy tanítást vezetnek be (Mt 
5,13; 12,11), döntésre motiválnak (Mk 2,25–26), önkritikát gyakoroltatnak (Mt 
23,17), hitvallásra buzdítanak (Mk 8,29), már meglévő ismereteket tisztáznak 
és értelmeznek (Mk 10,3), vagy éppen dilemmát tárnak az emberek elé (Mk 
3,4). „[Jézus] célja az volt, s mindig is az, hogy […] az embereket tudatosabbá, 
lelkesebbé, aktívabbá tegye mind értelmükben, mind erkölcsi tekintetben. 
[…] Nem azért jött, hogy megválaszoljon kérdéseket, hanem, hogy feltegye 
azokat; nem azért, hogy megnyugtassa a lelkeket, hanem, hogy kihívások elé 
állítsa; nem azért, hogy az embereket megszabadítsa a problémáktól, hanem, 

A jézusi kérdés közösség-

re hív, elgondolkodtat, és 

döntést igényel.
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hogy kimozdítsa a tunyaságból; nem azért, hogy könnyebbé tegye az életet, 
hanem, hogy tudatosabbá.”  

Jézus kérdéseire többnyire háromféle válasz érkezik: a kérdezett ember végre 
embernek érezve magát örömmel válaszol és elkezd cselekedni (Mt 20,29–34), 
vagy néma hallgatásba burkolózik (Lk 14,1–6), esetleg kitérő választ ad (Mt 

21,25–27). Egy biztos: a kérdésre nem adhatja meg 
maga Jézus a választ, különben nem lenne értelme 
a kérdésnek. Ha még nem tud válaszolni rá az érin-
tett személy, vagy még nem képes megfogalmazni 
a választ, esetleg nem meri kimondani azt, akkor 

sem adhatja meg más helyette azt. Nagyon gyakran nincs a feltett kérdésekre 
egzakt válasz, s ez egyáltalán nem baj. De lényeges, hogy a kérdés még sokáig 
dolgozzon a megkérdezett emberekben – és ezt sokszor látjuk is a tanítványok, 
a farizeusok vagy a meggyógyított emberek életében. Az evangéliumokban ol-
vasható jézusi kérdéseket sokféle kifejezéssel lehetne jellemezni, néhány ezek 
közül: gyakorlatias, konkrét, személyes, motiváló, határozott, kereső, személyre 
szabott, elcsendesítő, érthető, rövid, eredeti.  

A kérdésszituáció itt felsorolt kritériumainak megfelelni nem könnyű – meg-
kockáztatom, hogy nem is lehet. De nem különös, ha úgy tanítjuk az evangé-
liumi elbeszéléseket, Jézus életét és az etikai kérdések alapjául szolgáló jézusi 
alapelvet, értékeket és normákat, hogy meg sem próbáljuk megvalósítani a 
valódi kérdésszituációt? Hogy nem elgondolkodásra hívjuk a diákot, hanem 
megmondjuk, mit tegyen, és mit ne? Hogy nem személyes döntésre biztatjuk, 
hanem mi döntünk helyette, s ezt előírjuk számára? 

3.2.2 KÉRDÉS ÉS VÁLASZ?

A jó kérdés erejét lutheri örökségünkben is felfedezhetjük. A kátékban megfo-
galmazott, és folytonosan ismételt – „Mit jelent ez?” „Hogyan lehetséges ez?” 
„Miért jó ez nekünk?” – radikális kérdései a szókratészi módszerre éppúgy em-
lékeztetnek, mint Jézus kritikus értelmezésre hívó kérdéseire. Ennek gyakorlása 
nemcsak azért fontos, mert a tanórán segít feldolgozni a témát, hanem azért is, 
mert a diák is csak akkor tanul meg jól kérdezni, ha jó kérdéseket kap. Nagyon 
sokan a saját életük kérdéseit sem tudják megfogalmazni, talán észrevenni 
sem. Hogyan is tudnák, ha alig-alig találkoztak ők maguk is valódi kérdéssel?

Ha olyan jó kérdést kap a diák, amely napokon át dolgozhat benne, s amelyre 
talán nem tud azonnal válaszolni, de gondolkodni rajta igen, akkor már hatal-
mas eredményt érünk el. A tanár feladata az értékek, normák és a jézusi alapelv 
felmutatása, melyek alapvetőek a válasz megtalálásához, egy döntés meghozata-

 M  2013, 42–43. o.
 H  1971, 45–53. o.
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lához. A választ megtalálni, a döntést meghozni azonban mindig csak a diákok 
maguk tudják. A válasz a diák tanulási folyamatában játszik lényegi szerepet. 

Az igazán jó kérdésre gyakran nincs egyértelmű válasz. Sokszor nem is 
az a cél, hogy „a választ” megtaláljuk, hiszen ilyen 
nem mindig létezik. A legtöbb etikai kérdésre nincs 
egyetlen, minden helyzetben minden ember számá-
ra mindig igaz válasz. Vannak értékeink, normáink, 
alapelvünk, melyek ismerete létfontosságú szá-
munkra, s ezek fényében születnek meg személyes 
döntéseink. Az etikai kérdések során egy jó kérdés 
és a nyomában kialakuló beszélgetés gyakran sok-
kal fontosabb, mint maga a válasz. Sokszor a válaszig való út jelenti a választ, 
és ez sokkal többre tanít meg, mint egy könnyen megszerzett, kívülről kapott 
megoldási javaslat. 

Ezzel azonban nem mindig könnyű szembenézni. Hiszen gyakran teszik fel 
maguk a diákok is a kérdést: „Jót beszélgettünk a fogyasztói társadalomról, de 
akkor most mi is a végeredmény? Ne vegyek új mobilt? Azt nem lehet!” A mate-
matika- és a történelemóra egzakt számai közé beágyazott, etikai kérdésekkel 
foglalkozó hittanórának valóban nincs „egzakt végeredménye”. De nem is hoz-
hatom meg a diák helyett a döntést – például az újabb mobiltelefon megvásár-
lásáról. A jó kérdés azonban még sokáig fog dolgozni a fejében, és reménység 
szerint a szívében és a lelkében is. S amint meglesz a saját válasza és döntése, és 
azt saját maga is meg tudja fogalmazni, akkor az sokkal többet fog érni számára, 
mintha a tanár által elvárt választ tanulta volna meg. Hasonló ez Leonardo da 
Vinci közismert idézetének tanulságához: a folyót megfogni nem tudom, de 
nélkülözhetetlen tapasztalattal gazdagodtam azáltal, hogy beleléptem. 

3.2.2.1. „Whateverism”
Az, hogy az etikai kérdésekre nem létezik a minden emberre érvényes egyetlen 
jó válasz, még egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne lenne válasz, azt ne kellene 
megtalálni, s ne lehetne jó döntést hozni. Épp ellenkezőleg. A mai diákok kö-
zött egyre gyakoribb az a jelenség, amit találóan jelölt Ronald Plasterk először 
holland területen az „ietsisme” kifejezéssel, melyet angolra a „whateverism”  
szóval fordítottak, magyarra talán a „bármiség” kifejezéssel lehetne átültetni. 
A szó nem a közönyt, az apátiát vagy az érdektelenséget jelenti. A legtöbb diák 
ugyanis érdeklődik a probléma iránt, a (jó) kérdésfelvetés eléri őket. Nyitottak 
arra is – ha a tanár is kellő nyitottsággal áll hozzájuk –, hogy válaszokat ke-
ressenek. Ám adott kérdés, dilemma esetében a nyilvánvaló erkölcsi értékeket 
és normákat – éppúgy, mint az egyértelműen negatív dolgokat – az erkölcsi 
színskála szürke tartományában egyesítik. Nincs szükség számukra feketére 

  T  A –B -T –M  2011, 88. o.
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és fehérre, pirosra vagy zöldre, mert valójában minden csak szürke, legfeljebb 
más árnyalatban. Bármelyik megoldás ugyanolyan jó lehet, akármi jó szerintük, 
s Plasterk ezt a hozzáállást nevezi a whateverism jelenségének.

Véleményem szerint ma az egyik legnagyobb kihívás a diákokkal megértetni, 
hogy a kérdésre adott válasz nem mindegy, mert más-más következménye van a 
saját életemre, a közvetlen környezetem tagjaira és akár az egész világra nézve 
is. Nem mindegy, hogy heti hét napon át napi háromszor fogyasztok-e húsé-
telt, vagy csak egy héten három ebédre – amennyiszer például az Újszövetség 
korában csak az igazán jómódú kiváltságosak tehették meg. Ha kiszámoljuk 
egy ember egyheti megspórolt vízmennyiségét a tizennyolc húsmentes étkezési 
alkalom alatt, s ezt az egész osztályra – vagy az egész iskolára – kivetítjük, akkor 
már komoly, látható mennyiséggel állunk szemben. Igazán nem mindegy, mit 
kezd egy iskola több medencényi ivóvízzel! Vagy például nem mindegy, mit 
teszek a testemmel, mert egész életemre hatással lehet – nemcsak a fi zikai, de 
az érzelmi és a lelki világom tartományában is. Nem mindegy, milyen virtu-
ális világgal veszem körül magam, mert hosszú távon befolyásolhatja a valós 
világomat. Nem mindegy, hogy itthon élem-e le az életemet vagy egy egészen 
más kultúrában; nem mindegy, hogyan keresem a pénzemet, s mire költöm azt; 
ahogyan az sem mindegy, hogy mennyire szeretem a felebarátomat és magamat. 
Egyáltalán nem ugyanolyan értéke van a különböző választásaim kimenete-
inek, mert nem igaz, hogy „ez is ugyanolyan jó, vagy épp annyira rossz, mint 
az, legfeljebb az egyik galambszürke, a másik meg acélszürke”. 

Vajon a whateverism jelensége mennyire ellenreakció a moralizáló-ítélkező 
magatartásra? Azt hiszem, elég nagy mértékben, mert az előre megadott erkölcsi 
jó és rossz válaszok nem válnak be az z-generáció tagjainál. De amint a funda-
mentalista gondolkodásra épülő moralizálás nem segít a válasz megtalálásában, 
úgy a relativizmus sem fog megoldást nyújtani, ellenben mindkettő könnyen 
vezet a cinizmus elutasító világába. 

A kérdésre meg kell találnom a válaszomat, s az nem lehet akárkié. Az „én 
válaszom” pedig – szemben a nagy általános, egyetemes válasszal – nagyon 

határozottan létezik, és azt csak én találhatom 
meg. „Nem kérhetek meg mást, hogy válaszoljon 
az életem kérdéseire. Nincs semmilyen alibim, ami 
a védelmemre kelhetne. Nem térhetek ki a saját éle-
tem megválaszolandó cselekedetei elől – senki nem 
válaszolhat helyettem, s nem veheti át a helyemet. 
Csak én adhatok választ a másik embernek, és ez 

jelenti a létezésben az én helyem páratlanságát, életem egyedülálló elhivatott-
ságát és felelősségét. Más szavakkal mondva: szükség van rám.”  Szükség van 

 Abraham Joshua Heschel, idézi V  2014, 133. o.
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az egyes embernek feltett kérdésre, az ő keresésére és az ő egyéni válaszára. 
Ezt kell elősegítenie a tanárnak. 

TOVÁBBGONDOLSÁT SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Hol találkozunk a leggyakrabban moralizálással? Miért? Hogyan lehetne 

változtatni ezen? 

– Hogyan találhat meg a tanár egy egészséges utat a semlegesség és a 

túlzott szubjektivitás között?

– Milyennek látja a Jézus által feltett kérdések hangulatát? Válasszon ki 

néhány történetet, amelyben Jézus kérdést tesz fel. Próbálja többfé-

leképpen hangsúlyozni Jézus szavait: számonkérően, határozatlanul, 

kutakodóan, spontán módon, előre kigondoltan, őszintén, szeretettel. 

Melyiknek milyen nevelési-pedagógiai következménye lehet?

3.2.3. TÖRTÉNETMESÉLÉS  A TÚLÉLÉS ÉRDEKÉBEN

Ahogy sok gyereket nem kérdeznek, úgy sok gyereknek nem mesélnek eleget. 
Nem mondanak nekik meséket kisgyerekkorukban, később sem osztják meg 
velük a történeteiket, s nem beszélik meg az aznapi eseményeket. Kevés az olva-
sott, de kevés a fejből mondott mese is, és nem elég az átbeszélt, megnyugtatóan 
és többszörösen kivesézett saját történet – akár a 
jelenből, akár a múltból. Nem igazak a „már nem” 
típusú általánosítások a történetmesélés terén sem: 
nem igaz, hogy a mai gyerekeket már nem érdeklik 
a történetek, már nem akarnak – vagy tudnak – be-
szélgetni, már nem lehet őket – vallási vagy más – 
elbeszélésekkel megszólítani. Az ilyen állítások nem 
annyira a gyerekek ellenállására épülnek, sokkal 
inkább a felnőttek lemondó magatartásából vagy 
éppen saját hiányosságaikból következnek. Nem igaz, hogy a számítógépek, 
a fi lmek, a közösségi oldalak és a virtuális világok korszakában a történetek 
már nem elég érdekesek a fi atalok számára. Tény, hogy más kihívások, más 
életritmus és más távlatok veszik körül őket, ezért a tanárnak is ki kell próbál-
nia újabb utakat a történetek megszerettetésére. De a (jó) kérdésnek és a (jó) 
történetmondásnak továbbra sincs módszertani riválisa a hittanóra egyetlen 
témájánál, így az etikai kérdések tárgyalásánál sem. 

A történetek számos pozitív hatásából most csak kettőre helyezném a 
hangsúlyt: az önmeghatározásra és a kommunikációs készségek fejlesztésére. 
A történetekben a szereplők helyzetébe való beleélés ereje, a katarzis átélése, 

  Történetek alatt a következőkben nemcsak a szűk értelemben vett történetírást értjük, hanem 
minden elbeszélést, narratívát is ide sorolunk, így többek között a példázatokat, tanításokat, 
magyarázatokat is. 
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az üzenet megtalálása, a környezet felfedezése, 10-11 éves kortól a szereplők 
cselekedeteinek értékelése, a történetben előforduló dilemma elemzése, egy 
szituáció külső szemlélőként való megfi gyelése – csak néhány olyan elem, 
amely segítheti a villogó információk világában az egyéni útkeresést, saját 
magunk megismerését, az önkifejezést, cselekedeteink értékelését s az ahhoz 
megfelelő kifejezések megtalálását. A tör-
ténet hallgatása – vagy olvasása – közben 
a befogadóban ébredő refl exiók természe-
tes módon segítik az életkérdésekkel való 
megküzdést („itt is a szegénylegénynek 
sikerült legyőzni a hétfejű sárkányt”, „a 
legkisebb fi ú, Dávid győzi le Góliátot, s ő 
lesz Izrael legnagyobb királya”), a rossz és 
a jó, a félelmetes és a csodálatos megkü-
lönböztetését és összefonódását („ronda 
egy vén banya, de mégis ő igazítja útba a 
királyfi t”, „a Kapernaumban élő pogány 
százados nagyobb hittel rendelkezik, mint bárki más Izraelben”), vagy az érté-
kek megtalálását és a velük való azonosítást („én is a rossz gebét választanám, 
amelyik titokban a leggyorsabb táltos paripa”, „Salamon jól tette, hogy kincsek 
és gazdagság helyett bölcsességet kért Istentől”) – hogy csak néhány példát em-
lítsünk egyrészt a mesék, másrészt a Biblia világából. Az érzelmi és a spirituális 
intelligencia fejezetben megfogalmazott értékek közül soknak az eléréséhez az 
egyik legjobb eszköz a történetekkel való foglalkozás. A katartikus hatásokat 
kiváltó emberi drámákkal való szembesítés éppúgy, mint a hétköznapi emberi 
döntések megfi gyelése a Bibliában vagy egy jól megválasztott fi lmen, olvas-
mányon vagy szóbeli közlésen keresztül gyakran sokkal nagyobb hatást ér el, 
mint több órányi tananyagátadás. Az élőszó szerepét, az élőszóval elmondott 
történet erejét pedig nem lehet kellőképpen hangsúlyozni.

Már a legkisebb kortól kezdve fontos a történetek szerepe, s nem fejeződik be 
a felnőtté válással sem. A kérdések és a történetek két olyan terület, amely nem 
korosztályhoz kötött, hanem afölött álló „módszertani” elem az egész életen át 
tartó tanulásunk során. Szerencsére a történetmondás módszertanának gazdag 
szakirodalmából bőven lehet tájékozódni e téren, itt most néhány hittanórai 
vonatkozásra szeretném felhívni a fi gyelmet. 

3.2.3.1. Saját történet
A másik történetének meghallgatása mellett a saját történet létfontosságú. Ha 
nincs saját történetünk – vagy nem tudunk róla –, akkor könnyen „szélfútta 
levéllé”  válunk a világban. Ha nincs meg a saját világunk története, akkor az 

 Zelk Zoltán: Felelj, ha vagy! (1954)
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egész világ szélfútta levéllé válik számunkra. Sok felnőtt ember zavarba jön, 
amikor a saját történetéről kérdezzük, s helyette el tud mondani egy másikat, 
többnyire azt, amit a médiából hallott. Pedig a saját történet – szemben a 
média történetével – létfontosságú. Kell, hogy tudjam, milyenek voltak az én 
nagyszüleim, s ne csak arról halljak, milyen volt a nagyszüleim korában a vi-
lág. Segít, ha meg tudom fogalmazni, hogy mi az én személyes tapasztalatom 
a menekültekkel, nem pedig csak a média általánosításaira alapozok. Vagy jó, 
ha meg tudom fogalmazni, hogyan értelmezem én a világ keletkezéséről szóló 
elbeszéléseket, nem csak átveszem azt, amit valaki egyszer valahol mondott 
nekem. Mindenről van saját történetünk, saját értelmezésünk és egyéni állás-
pontunk, s ezt a diákok még nagyon is jól tudják. Amit kevésbé vesznek észre, 
hogy ez nem ugyanaz, mint az ítélkezés, és nagyon különbözik a „sztorizástól”. 

A saját történetet meg kell hallgatni, mert az a másik ember része. Az okta-
tás (e-ducate) során a másikkal való találkozásra a legjobb út a saját történetek 
meghallgatása. Nagy bizalom kell az elmondásához s nagy nyitottság a meg-
hallásához. Fontos, hogy egy személy vagy egy csoport saját története nem az 
ítélkezésről szól, és a saját történetét kívülről soha nem ítéljük meg. Minden-
kinek megvan a saját olvasata, s ezt tiszteletben kell tartanunk. De emellett az 
is fontos, hogy a saját történetet ne hagyjuk refl exió nélkül, hanem értékeljük 
azt a bizalmat, amellyel valaki a saját történetét megosztja a másikkal. 

3.2.3.2. Bibliai elbeszélések és etikai kérdések
A bibliai elbeszélések különösen jó alapot adhatnak a (saját) történet értelme-
zéséhez és a (saját) kérdések válaszkereséséhez. A Biblia olyan történeteket, 
képeket, metaforákat, költői elbeszéléseket tár elénk, amelyeknél jobbat nehéz 
találni. Természetesen ennek a mondatnak az igazsága nagymértékben azon 
múlik, hogyan használjuk a Bibliát. Ha úgy szeret-
nénk elővenni, mint az etikai kérdések kézikönyvét 
vagy mint a korabeli történetírás objektív dokumen-
tumait – feltéve, hogy létezik ilyen –, akkor nem igaz 
az előző megállapítás.

A Biblia elbeszélései a sematikus megközelítés 
helyett konfrontációt ajánlanak fel, korrelációra hív-
nak, kihívások elé állítanak, vagy éppen a kozmikus 
rendbe helyezve megnyugtatnak, biztatnak és erőt 
adnak. Ezeknek pedig hatalmas tanító (önmagam-
ból a másik felé kivezető) és személyiségépítő ereje van, amely az etikai kérdé-
sekről való gondolkodásban is hasznos lehet. Így például Bert Roebben szerint:

– megerősíthetnek a tapasztalataimban („a számomra fontos kérdésekről
a bibliai szerzők is komolyan írnak”);

 R  2004, 222. o.
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– egzisztenciális támogatást jelenthetnek („még a bibliai szereplők sem
tökéletesek”);

– reményt adhatnak, mely Ingo Baldermann kifejezésével élve az Alfa-
betisierung der Hoff nung  („mások is kerültek hasonló helyzetbe, még
a Bibliában is”, „évezredekkel korábban is felmerült már ez a kérdés”);

– egyszerre nevelhetnek észszerűségre és praktikumra („a bibliai törté-
netek nem elvont igazságokról szólnak, és a Biblia emberei az életkér-
déseiket egészen gyakorlatiasan oldják meg”);

– a kapcsolatiságra hívhatják fel a fi gyelmet („a másiktól, a világtól,
Istentől függök”);

– ideológiakritikus szemléletet mutathatnak fel („a saját élettörténet
személyes válasza mindig meghatározó erővel bír”).

Ezek akkor segíthetnek az életkérdéseinkben és a hitkérdéseinkben való 
tanulás során, ha hagyjuk, hogy az évezredes szövegek és a mai kontextus 
átfedésbe, párbeszédbe kerüljön egymással. Ha megengedjük, hogy a diákok – 
sokszor tudatosan provokatív – kérdései kapcsolatba kerülhessenek a korabeli 
emberek – egyébként sokszor legalább annyira provokatív – szövegeivel. 

A történelem gyakran szépít, ahogy a kellemetlen személyes élményeink is 
sokszor szebbnek tűnnek az évek múlásával. Hajlamosak vagyunk a Biblia szö-
vegével is ezt a „szépítést” tenni: a jelenből tekintve vissza, könnyen azt hisszük, 
hogy ott jó emberek tökéletes döntéseinek leírását olvashatjuk. Szerencsére ez 
nem így van. Hús-vér emberek hétköznapi és kevésbé mindennapos küzdelme-
ivel, harcaival, kritikáival, elbukásaival – vagy éppen sikereivel, győzelmeivel 
– találkozunk bennük. Ami különlegessé teszi ezeket a történeteket, az az, hogy
a szereplők – vagy az elbeszélések írói – a saját történeteket az Istennel való
kapcsolatukban és a végső kérdéseik fényében szemlélik.

Nézzük például Mózes történetét. Mózesnek már a kisgyermekkora sem 
könnyű, rögtön élete elején „menekülnie” kell, később indulatain nem tud 
uralkodni, s gyilkossá válik, ezért ismét menekülnie kell, elhagyja hazáját és 
kultúráját, valószínűleg vallását is – ha egyáltalán gyakorolta azt. Majd meg-
szólítja őt Isten, akinek elhívásával szemben rögtön ötféle kifogása is van (mit 
szólna egy tanár, ha a diákja ennyiféleképpen próbálna kibújni a feladat alól?) 
S ekkor még csak élete felénél járunk.

De vehetnénk Dávid tévedéseit – katonaként, királyként vagy magánem-
berként. Vagy Ábrahám és Jákób csalásait, Jób vitatkozó kérdéseit, esetleg a 
tanítványok emberi „bénázásait”. Melyikre ne tudna refl ektálni egy tizenéves 
fi atal? S melyik nem azokról a kérdésekről szól, hogy „Ki vagyok én?” vagy 
„Mi közöm Istenhez?” Természetesen mindegyik történet lényege az Istennel, 
emberekkel és önmagammal való kapcsolat – s ebből egyik vonatkozást sem 
takarhatjuk le. Ahogy saját életünkből sem iktathatjuk ki egyik irányú viszo-

 Uo. 223. o.
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nyulásunkat sem. Az evangéliumot is emberi történetekbe ágyazva olvashatjuk, 
amelyek nyitottak, amelybe belehelyezkedhetünk – és Macmurray-t felidézve 
„belemerülhetünk” –, és amely kérdéseket támaszt bennünk. A szent szövegben 
az a szép, hogy az olvasása nem lezárt, hanem különböző korok és csoportok 
számára lehetőséget ad a történet újragondolására, a dilemma és az élethelyzet 
átélésére, az egyéni válasz megtalálására. 

Meggyőződésem, hogy a Biblia szerzői sem azt kérnék, hogy a könyv tekinté-
lyére hivatkozva „tananyagként” tanítsuk ezeket a történeteket, sokkal inkább 
azt, hogy lássuk meg benne a kapcsolódási pontot, kérdezzük, vitatkozzunk 
vele, s úgy tegyük saját történetünkké, hogy a hitelessége megmaradjon, de a 
hozzánk való kapcsolópontjai is élővé váljanak. Jó példa erre Pál apostol, aki a 
hagyományt nem tekintette szentnek és sérthetetlennek. Számára a tanítani/
hagyományozni (paradidomi) nem azt jelentette, amit általában a korabeli rabbik 
számára: változtatás nélkül továbbadni a tanítást, hanem úgy adni át, hogy az 
illeszkedjen a jelenkor kérdéseihez és igényeihez.

3.2.3.3. Bibliai elbeszélések – milyen következtetési iránnyal?
De hogyan éljünk a bibliai történetekkel akkor, amikor etikai kérdésekről be-
szélgetünk? A válaszainkat lentről felfelé irányulva érdemes felépíteni, vagy 
fordítva? Mi legyen a kiindulás: a mai ember egy-egy élethelyzete vagy a bibliai 
– és egyházi – hagyomány szereplőinek példái? Bár 
a deduktív, induktív és abduktív irányok soha nem 
különíthetők el, mert valamekkora részben mindig 
átfedésben vannak, sőt gyakran előfeltételezik is 
egymást, most – csupán az elemzés erejéig – meg-
próbáljuk mégis elválasztani őket egymástól. 

3.2.3.3.1. D   | A deduktív irány tanítási folyamata abból 
áll, hogy a tanár először megismerteti a szöveget, azt a diákokkal elemzik és 
értelmezik, következtetéseket vonnak le belőle, megállapítják az ebből adódó 
általános szabályokat, s azokat válaszként adják a mai élethelyzetek kérdéseire. 

Vegyük példának a válás kérdését, mint az egyik leggyakrabban vitatott témát: 
szabad-e a keresztény embernek elválnia? A tisztán deduktív módszer szerint 
tanítók a kérdésre előkeresik a válással foglalkozó bibliai szakaszokat, azt értel-
mezik, majd az abból levont megállapítást általánosan érvényesítik a mai válás-
szituációkra. Gondolhatunk az egyik leggyakrabban alapul vett bibliai szakaszra, 
a farizeusok kérdésére a házassági elválásról: „Szabad-e az embernek bármilyen 
okból elbocsátania a feleségét?” (Mt 19,3kk). A deduktív irány szerint a szakaszban 
olvasható jézusi válaszból – „Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét – a 
paráznaság esetét kivéve –, és mást vesz feleségül, az házasságtörő” – levonható 

  W  1986, 774–775. o.
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általános szabály az, hogy legyen bármi is a szituáció, a házasok nem válhatnak 
el, hacsak nem követett el a másik fél paráznaságot. A tisztán és kizárólagosan de-
duktív módszer veszélyei és zsákutcái az alábbiak lehetnek R. Burggraeve  szerint: 

– Bizonyos témákról (például mesterséges megtermékenyítés, virtuális
világ, génmódosított élelmiszerek) egyáltalán nincs szó a Bibliában,
ezért hiába keresnénk közvetlen választ, azt nem fogjuk megtalálni.

– Figyelmen kívül hagyja az ember konkrét szituációját és egy helyzet
komplexitását.

– Nem veszi fi gyelembe a bibliai kor és napjaink társadalmi különbsége-
it, így a bibliai szövegből megállapított következtetésen való kritikus
gondolkodásnak nem ad helyet.

– A normákat egyetemesség és idők felett állóvá minősíti, ezáltal a normát
helyezi a jézusi alapelv helyébe.

– Passzív és statikus istenképet népszerűsít.
– Az embert a mindenhatóság képzetének csalóka útjára vezeti.
– Az így gondolkodó ember könnyen eshet az abszolutizmus csapdájába. 
– Mindezekkel azt kockáztatja, hogy a keresztény hitről szóló történeteket 

vallásos könyvvé teszi, a hitet pedig kívülről zárt rendszerré alakítja át.

3.2.3.3.2. I   | Ezeket a lehetséges problémákat elkerülendő, 
részben a deduktív irányra válaszként született meg az induktív módszertani 
megközelítés, melynek egyik célkitűzése, hogy ne kerüljön ki a látókörünkből 
a mai élettapasztalatok valósága sem. Az induktív út az egyes ember kérdésé-

től, a konkrét helyzetből indul, s a valósággal akar 
szembenézni, fi gyelembe véve az egyén kulturális, 
történelmi, szociális, egzisztenciális és más meg-
határozottságait. Az induktív út képviselői a bibliai 
elbeszélések alkalmazásakor hangsúlyozzák, hogy 
az ott olvasható tanítások is bizonyos kontextusfüg-
gő normákba fogalmazva jelenítik meg az értékeket 
és a jézusi alapelvet, ezért fontos a környezetek 
különbözőségének összevetésével is foglalkozni a 
„szabály” megalkotása előtt. Az induktív út köve-

tője a kontextus szem előtt tartásával veszi elő a témával kapcsolatos bibliai 
szakaszokat, s azokat a mai helyzetre tekintettel alkalmazza.

Az előbb megkezdett, válási kérdésre vonatkozó példán folytatjuk a tisztán 
induktív gondolkodás bemutatását. Eszerint vannak, akik elválnak. Ha ezt azért 
teszik, mert a másik fél paráznaságot követett el, akkor rendben van, de ha más 
okból, akkor nem jó, hogy elválnak. Azonban az induktív módszer számára a 
kérdés az, hogy mit jelent a paráznaság. Mit jelentett Mózes korában, Jézus 
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korában, s mit jelent a 21. században? Beletartozik-e az is, hogy a nem házas 
fi ú és lány arra vágyik, hogy kézen fogva menjenek az utcán? Ugyanaz-e a kri-
tériumrendszere, vagy valami más? Hol húzódik a határ a paráznaság miatt, 
illetve a más okból bekövetkező válás között?

A tisztán és kizárólagosan induktív módszertani megközelítés veszélyei és 
zsákutcái R. Burggraeve  felsorolását a saját szempontjainkkal kiegészítve az 
alábbiak lehetnek: 

– A tények, a statisztikák és a felmérések nagyobb súlyt kapnak, mint
kellene.

– Az adott szituáció válik a meghatározóvá, a mértékké, a normává.
– A bevett szokásokra, meggyőződésekre, mintákra a priori pozitív ér-

tékűként tekintenek.
– Az emberi viselkedés válik az etikai döntések fő kritériumává.
– A bibliai történetek üzenetei elveszítik az erejüket (1Kor 1,20).
– Az ember így könnyen eshet a szituációfüggés csapdájába.
– Ezáltal ugyanúgy zárt rendszerré válik, mint a kizárólagosan deduktív 

módszer, csak más csoport számára lesz elérhető.
Ezekből a potenciális veszélyekből is látszik, hogy már az a kérdésfeltevés is 

téves, hogy melyiket válasszuk a kettő közül. A tanulási-tanítási folyamatnak 
a két véglet közötti úton kellene megvalósulnia, szélsőségektől mentesen, de a 
kettő dinamikájában. Ez egyébként természetes mó-
don adódik is, hiszen a dilemmánkhoz kapcsolódó 
kérdéseink és a valóságról alkotott tapasztalataink 
folyamatosan hatással vannak a bibliai történet ér-
telmezésére, és fordítva is. A deduktív és az induktív 
iránynak össze kell érnie, korrelációban kell lennie 
– annak ellenére, hogy mindig feszültségben lesznek 
egymással. Ennek a dinamikája azonban talán nem 
hátráltatja, hanem éppen segítheti a hitoktatás keretein belül felmerülő etikai 
kérdések tárgyalását. 

3.2.3.3.3. A   | Bár a tanításmódszertannal foglalkozó szak-
irodalom egyelőre csak elvétve beszél az abdukció logikai útjának metodikai 
alkalmazásáról, mégis fontos szerepe lehet az etikai kérdéseink bibliai elbeszé-
lésekkel való összekapcsolásakor. Az abdukció az indukciótól és a dedukciótól 
kevésbé ismert útja a következtetéseinknek, pedig kiváltó oka, a 20. század elején 
uralkodó pragmatista szemlélet dinamizmusa és nyitottsága ma is jellemzőek 
– különösen is a tizenévesek körében.

A fogalmat Charles Sanders Peirce alkotta meg a 19. század végén annak a
folyamatnak a leírására, amikor tapasztalati megfi gyelésekből és egyéni felté-
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telezésekből visszakövetkeztetünk a megfi gyelés eredetére vagy okára. Peirce 
alappéldája az volt, amikor törökországi útja során megpillantott egy lovon 
ülő, díszes ruházatú embert a kíséretével, ezért feltételezte – helyesen –, hogy 
ő az adott város kormányzója. A feltételezés nem volt teljesen légből kapott, 
hiszen hasonló rangú embereket látott már, de szükséges egyfajta innovatív 
hipotézis, intuitív ismeretelőhívás és kreatív asszociációs készség az új tudás 
(„ő a kormányzó”) megszerzéséhez. 

Ha a korábban már említett válás példájára gondolunk, akkor mit is jelenthet 
az abdukció módszere ezen a kérdésen keresztül megvizsgálva? Az abdukció is 
megfi gyelésekből indul ki, vagyis tudja, hogy válások történtek és történnek, 
emellett pedig Jézus is beszélt a válásról. Azonban mielőtt levonna valami-
lyen erkölcsi „szabályt” a jézusi válaszból, megpróbál visszakövetkeztetni a 
jelenség okára, egészen odáig, hogy eljut a farizeusok kérdésfeltevése mögötti 
szándék leleplezésére is. A farizeusok azt kérdezik, hogy szabad-e bármilyen 
okból elválni, ami valójában egy kiskapu keresése a szigorú házassági kötelék 
felbontásához, melyben a paráznaság-válás ok-okozati viszonyát akarják fel-
cserélni, vagy legalábbis a nem paráznaság miatt létrejövő válást  szeretnék 
igazolva látni. Hittanórai gondolkodásunk során is az egyik legfontosabb lépés 
észrevenni azt, hogy egyrészt Jézus a válaszában ebbe a zsákutcába – mely le-
egyszerűsített dedukció lehetne – nem megy bele, másrészt viszont a farizeusok 
által abszolútnak tartott mózesi törvényt a helyére teszi azzal, hogy normaként 
jeleníti meg. Az abduktív következtetés során tehát bármilyen erkölcsi „szabály” 
megalkotása előtt a tanórán kénytelenek leszünk elgondolkodni arról, hogy 
melyik történésnek vagy tanításnak mi (lehetett) az oka (egyéni ismereteink 
fényében kinek mi a személyes hipotézise erről), továbbá az adott kérdésben a 
Biblia szavai közül melyik van a norma, az érték és az alapelv szintjén, s ezek 
hogyan jelennek meg ma, végül a felmerülő etikai problémákra milyen megol-
dásokat tudunk mi javasolni mindezek ismeretében. 

Az abdukció a tapasztalatainkból indul ki, s a feltételezéseinket fi gyelembe 
véve következtet vissza a lehetséges okokra, motivációra, magyarázatokra. A kö-
vetkeztetési folyamat során kulcsszerepet játszanak a saját feltételezések, mert 
ezek mindig kapcsolódnak valamilyen korábbi ismeretekhez, tudáselemekhez, 
de mindig tartalmaznak egy személyes, innovatív tényezőt is.  A feltételezés 
ilyen értelemben nem egyszerűen egy elképzelés, egy „légből kapott” ötlet, 
hanem korábbi ismereteket és személyes helyzetet is komolyan fi gyelembe 
vevő tudás. Ez az a pont, ahol beléphet a válaszkeresésbe a diák a saját, hozott 
hermeneutikai körével, ahol az egyén és a környezet valódi interakcióba léphet, 
ahol egy jó kérdés segítségével a diák képes lesz úgy hozzátenni valamit az ér-

 A válás okának kérdésében a zsidó rabbik sokszínűen tanítottak: a liberális Hillél tanító 
törvényértelmezése szerint a férj elválhat feleségétől, ha valami visszataszítót talál benne, míg a 
szigorú Sammáj rabbi csak házasságtörés esetén tartotta elfogadhatónak a válást.

 S  2008.
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telmezéshez, hogy az az ő saját történetévé is válhat, és annak a dilemmának – s 
főleg a dilemma megoldásának – ő maga is részese lehet. 

Az abdukciós folyamat – különösen is a feltételezési lépés szubjektív volta 
miatt – egyszerre mozgatja meg az értelmi, az érzelmi és a spirituális intelligen-
ciát, hiszen szüksége van valamilyen előzetes ismeretre, de a saját intuíciójára, 
megérzéseire, meglátásaira is. Az abdukciós következtetés továbbá egyszerre 
logikus és innovatív, ésszerű és intuitív, alkotó és értelmező. A tanulásban részt 
vevő személyek erkölcsi gondolkodásának, problémamegoldásának fejlődését 
leginkább az abdukció útja segítheti, mert „gyakran a megfi gyelésekből erednek 
a jó sejtések az igazságról”,  illetve ez az az eljárás, amely leginkább alkalmas 
a valóság leírására, értelmezésére és modellálására.

Az erkölcsi megállapítások alkotásakor, az etikai döntési folyamat során fon-
tos tapasztalat lehet ez a visszafelé való következtetés,  amelyben megértjük 
egy szereplő indítékait, motivációját. Emellett az a szempont is jelentős, hogy az 
abdukció módszerével – kívülállóként, de a hipotéziseink által mégis bevonva – 
szinte újrajátszhatjuk az adott szereplő döntését, s a szándékolt visszafelé való 
következtetéssel a javításra, a másként való döntésre is lehetőséget adhatunk. 

Az abdukció az ismert eredményekből és a feltételezéseinkből következtet az 
egyesre, mely következtetés mindig újabb megismerésre, újabb helyzet elemzé-
sére, egy dilemma újabb szempontjának megoldására ad lehetőséget. Például 
mi történik akkor, ha egy házasságban nem történt paráznaság, de az egyik 
fél (vagy egy gyerek) testi épsége veszélybe kerül az egyik szülő miatt, ezért 
szeretne elválni a másik szülő? Deduktív úton alkalmazzuk az univerzálisnak 
tekintett szabályt, induktív úton a teljesen más kontextus miatt elvetjük azt, 
vagy abduktív úton mindezek ismeretében egy új megoldáson gondolkodunk? 
Az abduktív út, mint egyfajta tanítási módszer, lehetőséget ad több lehetséges 
igaz válasz felfedezésére anélkül, hogy a megismert igazságot relativizálná. 

Az abdukció leegyszerűsítve „párbeszédes mód-
szernek” is nevezhető lenne, ahol az egyén értelme-
ző, dinamikus belső világa és a másik ember külső 
története folyamatos kapcsolatban áll egymással. 
Annyiban azonban több, mint egyszerű párbeszédes 
módszer, hogy szubjektív elemek bevonása mellett 
lehetőséget ad a fekete-fehér keretekben gondolko-
dó kétértékű logika következtetési szabályain is túl-
lépni, s megengedi az egyéni feltételezésekre épülő 
következtetéseket is. Egy dinamikus belső világ ez, ahol az abdukció során a 
párbeszéd nem tisztán az indukció, s nem is tisztán a dedukció módszere által 

  Madarászné Zsigmond Anna, Farkas György, idézi S  2008.
  Galántai Zoltán, idézi S  2008.
  Peirce az abdukció mellett a retrodukció kifejezést is bevezette a visszafelé történő következ-
tetés módszerére, s korai munkáit leszámítva egyébként szinonimaként értelmezte őket. 

…az abdukció során a 

párbeszéd nem tisztán az 

indukció, s nem is tisztán 

a dedukció módszere által 

valósul meg, hanem a ket-

tőt egyszerre is, és felváltva 

is alkalmazza.
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valósul meg, hanem a kettőt egyszerre is, és felváltva is alkalmazza, amikor a 
feltételezéseit megalapozó ismereteit gyűjti össze. Az abduktív következtetés 
véletlenszerű találgatás lenne a deduktív megfontolások ismerete nélkül vagy 
az összegyűjtött információkból levont induktív megállapítások fi gyelmen kívül 
hagyásával. Ezekkel együtt azonban izgalmas, kreatív és hasznos módszere 
lehet az etikai kérdésekről való hittanórai gondolkodásnak. 

Természetesen az abdukciós útnak is lehetnek nehézségei és zsákutcái, vé-
leményem szerint például az alábbiak: 

– Az eljárás túlságosan csak a szubjektív hipotézisekre épül, ezáltal spe-
kulatívvá válik, s elszakad mind a tapasztalatoktól, mind az ismere-
tektől.

– Könnyen átcsap egyszerű indukcióba.
– Nehéz eldönteni, hogy a lehetséges magyarázatok közül melyik a leg-

inkább releváns.
– A diákok érdeklődésének és hermeneutikai körének sokkal nagyobb

ismeretét igényli.
– A tanártól sokkal nagyobb toleranciát, empátiát és – ismereteket fel-

tételező – improvizációt kíván meg.

3.2.3.4. Az irgalmas samaritánus elbeszélése
A hittanórán az etikai kérdésekkel való foglalkozás és a történetekkel való 
dolgozás folyamatának mintapéldája az evangéliumokból talán az a történet 
lehetne, amelybe az irgalmas samaritánus példázata ágyazódik (Lk 10,25–37). 
Megjelenik egy törvénytudó, „hogy megkísértse” Jézust, s szinte hallható, 
ahogy bekiabál egy provokatív kérdést. A szituáció hasonlíthat egy mai ok-
tatási helyzethez: a tanár „megvicceléséhez” eléggé művelt és okos diák pro-
vokatív kérdéséről van szó. Jézus reakciója tanácsot adhat a mai tanárnak is: 
nem fordul el, nem szidja le, nem kezdi el „nevelni” vagy kritizálni a törvény-
tudót. Sokkal inkább meglátja benne s főleg a feldobott kérdésben a tanulás 
lehetőségét. S azért, hogy ezt a nyíló kaput még tágasabbra nyithassa, egy 
kérdéssel válaszol. Nem tanít (esetleg frontálisan), nem oktat ki, hanem egy 
jó kérdéssel rámutat a lényegre. 

Lehet, hogy az ő visszakérdezésében is van egy kis irónia, ám ez inkább 
csak a játékba való közös beszállás miatt számít. Ami hangsúlyosabb, az az, 
hogy Jézus kérdésén érződik az elfogadás és az őszinte nyitottság a hallgatója 
irányába. Legfontosabb pedig, hogy valódi játékra, a provokáción túlmutató 
igazi közös gondolkodásra hívja az embert: te „hogyan olvasod” a törvényt? 
„Nem a mögötted álló vallásos csoportosulás – vagy éppen kortárscsoport – 
véleményére vagyok kíváncsi, hanem te magad mit gondolsz mindarról, amit 
már megtanultál? Mi a személyes véleményed és a te saját történeted?”

A válaszában a törvénytudó visszalép egyet, s nem a saját értelmezését adja 
meg, hanem a deduktív irány kockázatmentes útját választva a régen megta-
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nult törvényt ismétli meg. Jézus sem kötekedik, elismeri a válasz igaz voltát, 
de a „helyesen feleltél” megerősítéshez már rámutat a lényegre, mely kivezet a 
dedukció zárt köréből: „Tedd ezt, és élni fogsz.” A törvénytudó ekkor zavarba 
jön, s hogy „igazolja magát”, újabb provokatív kérdést tesz fel (mintha Jézus 
hipotéziseire lenne kíváncsi): „De ki a felebarátom?” Terve szerint itt Jézus – a 
bátorságot és szubjektivitást megkívánó abduktivitás útján – mindenképp 
ellentmondásba fog keveredni: vagy saját tanításával, vagy a zsidó törvénnyel, 
vagy saját cselekedeteivel és életmódjával.

Jézus azonban az ész szintjén való racionális okoskodás helyett és a „vagy A, 
vagy B” fekete-fehér kíméletlen igazságkeresése helyett egy példázatot mond 
el, melyben benne lesz a saját értelmezése, de előhívja a hallgatóságból is az 
innovációt az abduktív tanulás útján. Nem tudjuk, hogy konkrétan így meg-
történt-e az irgalmas samaritánus esete, mindenesetre nem állhatott nagyon 
távol a hétköznapi valóságtól, hiszen az elbeszélés képeinek elemeire senki 
nem kérdez vissza – még a tanítványok sem, amint pedig azt sok más példázat 
után megteszik. A példázat Jézus saját „története”. S mint történet jól érthető, 
érezhető és lelkileg is átélhető. Számos érzést és lelki értéket (például rész-
vét, alázat, elfogadás) megmozgat a hallgatóságban. A provokatív „diák”, az 
okos – de érzelmi és spirituális oldalát alig használó – törvényeskedő s talán 
moralizálásba is hajló ember így meglátja a lényeget. A példázat után önmaga 
ad választ a pár perccel korábbi saját kérdésére, s 
amellett, hogy felfedezi, még ki is tudja mondani 
a választ: nem a – történelmi, kulturális, vallási és 
egyéb – meghatározottságainktól függ az, hogy ki 
a felebarátom, nem is a szomszédlét  evidenciája a 
felebarátság, vagyis nem elég a szomszédság pasz-
szív állapotában lenni; hanem a döntéseimtől és 
az azok következtében megvalósított aktív cselekedeteimtől válok valakinek 
a felebarátjává. Nem attól vagyok „felebarát”, hogy valakinek a szomszédja 
vagyok, hanem attól leszek felebarát, ha képes vagyok az érdekében irgalma-
san cselekedni. A törvénytudó megszerzi a választ, amint tették azt nemrég 
9. osztályban a diákjaim is: a felebarátság lényege az, „hogy képes vagyok-e 
arra az alázatra, hogy a másik szemszögéből nézzem az életet”, „hogy merek-e 
tenni valamit”, „hogy félre tudom-e tenni az ellenérzéseimet a másik ember 
érdekében.”  Jézus pedig zárásként nem oktatja ki a törvénytudót, nem helyezi 
magát a középpontba, nem értékeli a szituációt, viszont kimondja az etikai 
kérdések terén a tanulási folyamat utolsó lépését: „Menj el, te is hasonlókép-
pen cselekedj!” 

  A felebarát görög plhsivo szavát angolra a neighbour, németre a Nächste kifejezéssel fordítjuk.
  Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium, 2013/14-es tanév, 9.b evangélikus hittancsoport.

…a döntéseimtől és az 

azok következtében meg-

valósított aktív cselekede-

teimtől válok valakinek a 

felebarátjává.
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3.2.4. CSELEKVÉS

A cselekvés formailag már az irgalmas sa-
maritánus példázatát keretező történet 
legelején is szerepel, hiszen a törvénytu-
dó ezzel nyitja a jelenetet: „Mester, mit 
tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” 
Az itt elhangzó „tegyek” és a történet vé-
gén tanácsolt „cselekedj” két igéje között 
azonban hatalmas szakadék van, amelyet 
a magyar fordítás jól érzékeltet. Bár az 
eredeti görög szövegben ugyanaz a szó 
szerepel, a történet elején és végén azonban egészen más alakban áll, s ez tük-
rözi is a tanítás lényegét. A törvénytudó nyitó kérdését szó szerint úgy lehetne 
fordítani, hogy „Mit cselekedvén nyerek örök életet?”, ahol a hangsúly nem 
igazán a cselekvésen van, sokkal inkább az örök élet fogalmán és elnyerésén. 
A cselekedet megtétele szinte magától értetődő a kérdező számára, azt már akár 
befejezettnek is tekinthetjük: „Eddig is megtettem mindent, amiről tanultam, a 
lényeg az, hogy mit tanít a Mester az örök életről.” Ezzel szemben Jézus a törté-
net végén, a példabeszéd után áthelyezi a hangsúlyt, jelen időben és felszólító 
módban beszél: menj el, indulj, ne csak gondolkodj a majdani örök életről és a 
már elvégzettnek tekintett feladataidról, hanem most cselekedj, és te cselekedj. 
Itt már nem a megtanult elméletről van szó, hanem annak alkalmazásáról. Az 
elmélet rendben van, a lényeget is megláttad, rajtad múlik, hogy megvalósítod-e. 
Innen már a te döntéseden múlik, hogy saját történeteddé válik-e a folytatás. 

3.2.4.1. Cselekvés – együtt
A „mit tegyek?” kérdés többször is elhangzik az evangéliumokban. Jézus arany-
szabálya is a kezdeményező cselekvésre buzdít – szemben a más vallások és 
kultúrák által megfogalmazott aranyszabállyal, amelyek közül több is távolság-
tartó passzivitásra biztatja a hallgatóságot. A legkisebb cselekvésnek is nagy 
ereje van. Különösen is, ha egy csoport közösen cselekszik. Az evangéliumokat 

követő bibliai iratokban gyakrabban találkozunk az 
egyes szám helyett a többes számú „mit tegyünk?” 
kérdéssel. Péter apostol pünkösdi beszéde után a 
lényeg „mintha szíven találta volna őket” (ApCsel 
2,37), melyből következett a kérdés: „Mit tegyünk, 
testvéreim, férfi ak?” Majd a megkeresztelkedés után 
olyan aktív, cselekvő közösségi élet következett, 

amelyre azóta is csodálkozva nézünk: a rendszeres tanításbeli és úrvacsorai 
közösség mellett „vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: 
ahogyan éppen szükség volt rá”. (ApCsel 2,45)

Együtt cselekedni nemcsak könnyebb, de jobb is. Az etikai kérdésekre adható 

…a kooperációra és a kö-

zös(ségi) munkára nemcsak 

a sikeressé válás érdekében 

van szükség, hanem először 

is az életben maradáshoz.
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szkeptikus válasszal szemben („mindegy, mit teszek, ha a multik, a politikai 
hatalmak és a legtöbb ember is az ellenkezőjét teszi”) nagy erőt, új lelkesedést 
és látványos eredményeket adhat az, ha egy egész csoport, egy egész gyülekezet, 
egy egész iskola vagy akár annak tágabb közössége is összefogva cselekszik. 

Ráadásul igen jelentős ezek pedagógiai hozadéka. Tanulmányok sora  mutat 
rá arra, hogy milyen fontos az együttműködésre való képesség az ember éle-
tében. Sajnos a magyar iskolarendszer jelenleg túlnyomó részben versengésre 
tanít, rivalizálásra szocializál. Pedig a kooperációra és a közös(ségi) munkára 
nemcsak a sikeressé válás érdekében van szükség, hanem először is az életben 
maradáshoz. 

3.2.4.2. Órai cselekvés – változatos munkamódszerek
Az etikai kérdésekkel való foglalkozás során akár az órai cselekedtetéssel is 
érzékeltethetjük a cselekvési lehetőségek végtelen tárházát. Az alábbiakban 
csak vázlatosan sorolunk fel ötletként néhány példát, kiemelve ezek egy-egy 
olyan tulajdonságát vagy következményét, amelyek a korábban írottak alapján 
fontosak lehetnek az etikai kérdések hittanórai tárgyalásához. 

Módszertani elem Mire mutathat rá? Mit erősíthet?

Szépirodalmi alkotások, történelmi 
beszámolók olvasása és feldolgozása

Történetmondás, saját történetekkel való 
ismerkedés

Fénykép, montázs készítése
A „másik” perspektívájának, élethelyzetének 
meglátása

Rajzok és alkotások készítése, versek 
és esszék írása, kiállítások összeállí-
tása

Érzelmi alapú feldolgozás
(Fontos, hogy itt nem a művészeti krité-
riumoknak való megfelelés az elsődleges 
cél! Fontosabb az adott szempont szerinti 
feldolgozás, mint a kivitelezés minősége. S 
ha jól megfi gyeljük, láthatjuk, hogy már a 
legkisebbek is képesek fontos etikai kérdése-
ket a rajzaikon megjeleníteni.)

Asszociációs játékok, szerepjátékok, 
képzeletbeli párbeszéd

Újabb és újabb szempontok előkerülése és a 
saját történet („Mit jelent számomra a fele-
barát?”), saját álláspont kialakítása

Újságcikkek keresése, esettanulmá-
nyok feldolgozása

Az etikai kérdések mindennapi előfordu-
lásának és az etikai problémák különböző 
kezelésének vizsgálata

Dilemma eljátszása, disputamódszer-
rel vita folytatása

Egy álláspont, élethelyzet komplexitásának 
felismerése, minél alaposabb megértése

 Lásd N. K –S  2004. 
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Módszertani elem Mire mutathat rá? Mit erősíthet?

Döntési folyamat elemzése (gondo-
latok, érzések, értékek, lehetőségek, 
döntések végigkísérése)

A magunkra, közvetlen környezetünkre és 
tágabb környezetünkre gyakorolt hatások 
és következmények, illetve azt kiváltó okok 
vizsgálata

Feladatok végzése csoportmunkában 
(párban, kiscsoportban, vagy például 
az osztályt megfelezve)

Egymás értékelése és kooperációra tanítás

Könyvtár és média használata

Források (például internet) értékelése 
(hogyan lehet a lényegtelen információk 
tengerében megtalálni a fontosat), összefüg-
gések felismerése

Referátumok, kiselőadások, prezen-
táció készítése

Tények összegyűjtése és saját vélemény, 
interpretáció megfogalmazása, a lényeg 
megfogalmazása

Filmnézés
Egy döntési helyzet adott megfi gyelési szem-
pont szerinti elemzése és értékelése

Kirándulás más kultúrájú, hátterű, 
adottságú közösségekhez

Érzelmi alapú információ- és tapasztalat-
szerzés, komplexitás felismerése

Beszélgetés meghívott vendégekkel, 
például kutatókkal, más vallások kép-
viselőivel, gazdasági és társadalmi 
szakemberekkel

Közvetlen információszerzés, személyes 
álláspontok megismerése 

Levél írása döntéshozóknak
Kérdéseink és cselekvéseink valóságossága 
(soha senki nem túl „kicsi” vagy túl „nagy” a 
véleménynyilvánításhoz)

Interjúk készítése Sztereotípiák és ítélkezések lebontása
Projektfeladatok, akcióterv készítése 
és lehetőség szerint megvalósítása

Érzelmek megmozdítása, spirituális értékek 
képviselete, cselekvésre ösztönzés

Önmegfi gyelés, például napló veze-
tésével

Egészséges önismeret és önbizalom kiala-
kítása, saját fejlődés megfi gyelése adott 
szempont szerint

A cselekedtetés mellett a változatosság miatt is fontos lehet a különféle mód-
szerek használata. Ugyanakkor fi gyeljünk arra is, hogy a színes módszertan 
mindenkinek mást jelenthet: létezik az a csoport és az a korosztály, amely 
megőrül a szituációs játékokért, s emellett létezik az a csoport is, amelyik pedig 
megőrül ezektől. Van olyan csoport, amely a legszívesebben „csak” beszélget. 
A módszertani elemek változatossága segíthet, de egyik sem kényszer. 

3.2.5. SZÁMONKÉRÉS, ÉRTÉKELÉS

„Rendben, de ha etikai kérdésekről gondolkodunk együtt a diákokkal, ha sze-
mélyes döntésekre akarom eljuttatni, és azt szeretném, hogy »szíve szerint jó 
legyen«, akkor ezt hogyan tudom számon kérni rajta, s legfőképpen hogyan 
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tudom értékelni?” – hangzik a kérdés minden valláspedagógia szemináriumon, 
amikor eljutunk idáig. Ha a hagyományos számonkérésben és értékelésben 
gondolkodunk, akkor sehogyan. Ha a tanári napló számára való jegyprodukálás 
kényszere miatt dolgozatot íratunk, akkor az a kérdező-történetmegosztó-cse-
lekedtető oktatásunk után tanárnak és diáknak egyaránt rossz élmény lesz. 
Ha szeretnénk jól megoldani ezt a problémát, akkor elölről kell újragondolni a 
számonkérés és értékelés jelenségét. 

A számonkérés és értékelés témáiról részletesebben már szóltunk egy korábbi 
tanulmányban,  itt most csupán pár szempontra utalok. Az első kérdés ezen a 
téren is az, hogy mi a számonkérés és az értékelés célja. Ellenőrizni akarom a 
diákot, vagy tanítani? Látni akarom, mit tanult meg abból, amit az utóbbi he-
tekben elmondtam neki, vagy ezt a lehetőséget is kihasználom arra, hogy saját 
életében valamely területen fejlődjön? Minél több témának az ismeretét akarom 
kivizsgálni, vagy azt szeretném, ha egy kérdésen még jobban elgondolkodna, 
s abban még inkább elmélyülne? Természetesen ez a két irány nem független 
egymástól: lehet ellenőrizve is tanítani, és tanítva is ellenőrizni a tudásukat. 
De nem mindegy, melyik a célom. 

Mindkettőhöz található módszer, ha már tisztáztam a célomat. Miért ne le-
hetne a számonkérés módszertana is éppoly gazdag és sokszínű, mint a tanításé 
volt? Ki mondta, hogy csak egyetlen fajta számonké-
rés létezik: az, amelyből egy írásbeli kérdéssor kere-
tein belük próbáljuk megtudni, hogy megtanulta-e 
a gondolkodás kiindulásához szükséges tényeket és 
adatokat? Miért ne lehetne ugyanolyan életszerűvé 
és alkalmazhatóvá tenni s elsősorban az elmélyü-
lésre és gondolkodtatásra fordítani a számonkérést 
is, mint a tanórát? A számonkéréssel – a tanítási 
folyamat többi részéhez hasonlóan – akaratlanul is 
nevelünk. Vagy arra neveljük a diákot, hogy hogyan tanuljon meg lexikális tan-
anyagot, vagy arra, hogyan alakítson ki saját értékrendet, hogyan fogalmazzon 
meg dilemmákat, s hogyan tegyen sajátjává egy történetet, hogyan ismerje fel 
és alkalmazza a bibliai normákat, értékeket, alapelvet. 

Hasonlóan a számonkéréshez, az értékelés is nagyon erős nevelési erőt hordoz 
magában. Az értékelés előtt néhány kérdést szintén tisztáznunk kell önmagunk 
számára, s ha ez sikerül, akkor a diák számára is jobban érthető és elfogadható 
lesz az értékelésünk:

– Mi az értékelés célja: az erkölcsös viselkedést és a normák megtanulását 
jutalmazza, vagy az életkori szintnek megfelelően előforduló értékeket 
és azok használatát értékeli?

  K -S  2013. 
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– Példát mutat az értékek gyakorlására – például tiszteletre – a tanár
részéről is?

– Része-e a tanulási folyamatnak az értékelés is – például segíti-e az
önértékelést?

– Kellőképpen diff erenciált s ezzel motiváló-e az értékelés?
– Előre tervezhető-e a diák számára is? Vagyis már a feladat elkészítése

előtt tudja-e a diák, hogy mely szempontok lesznek hangsúlyosak a
feladat értékelésénél? Ezt következetesen betartja-e a tanár?

– A diák minősítése helyett a diák munkáját értékeli-e?
– Az értékelés jutalmaz és értékel vagy fenyít és leértékel? Tud-e a tanár

a dicsérettel elégszer élni?

TOVÁBBGONDOLÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK

– Néhány történet példáján keresztül gondoljuk végig az indukciós,

dedukciós és abdukciós út pedagógiai eredményeit!

– Mely korosztály számára miért fontos a tanulás során és a tanulás után 

a cselekvés?

3.2.5. A TANÁR SZEMÉLYE

A tanárról már több ponton is írtunk, s ha csak ezeket összefoglalnánk, már 
akkor szinte teljesíthetetlen kritériumrendszerrel találnánk magunkat szembe, 
nem is beszélve a különböző pedagógusetikák vagy tanárképzési szakkönyvek 
ajánlásaival. Ám mindezek megalapozásaként egy dolog fogalmazható meg: 

„A tanárt, a diákot és kettejük kölcsönös kapcsola-
tát értelmezzük újra: már nem előre meghatározott 
ontológiai szerepek függésében, hanem dialektikus 
kapcsolat lehetőségeként.”  A tanár munkáját alap-
vetően meghatározza, hogy képes-e a tanítási-ta-
nulási folyamatba úgy belépni, hogy feltételezi és 

megengedi a tanár és diák közötti kölcsönös kapcsolatot. Természetesen nem 
a jogok, kötelességek és felelősségek terén, hanem a tanulás, a nevelés és fejlő-
dés kérdésében. Ezeknek is inkább a hozzáállásában, nem pedig az ismeretek 
átadásában, hiszen nem az a cél, hogy a diák tanítsa meg a tanárt a bioetikai 
kérdések hátterére. Viszont alapvető, hogy a tanár van-e annyira nyitott a 
kérdések tárgyalásakor, mint amennyire elvárja azt a diákjaitól. Van-e annyira 
megszólítható, mint amennyire ő is szeretné megszólítani a diákjait? Komolyan 
veszi-e annyira a diákok kérdéseit, s fordulhatnak-e hozzá olyan bizalommal, 
beleteszi-e annyira eszét-szívét-lelkét, mint amennyire ezeket ő szeretné elvárni 
a diákjaitól? Képes-e önmagára is annyira refl ektálni, mint a diákjaira? Tud-e 

 L –P  2004, 419. o.
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igent mondani a másik emberre, s ezáltal – ahogy Levinas mondja – kivezetni 
(e-ducate) önmagából a másik felé az illetőt? 

Paulo Freire, a 20. század egyik kiemelkedő pedagógiai gondolkodója a „köl-
csönösen neveljük egymást” tanításával hangsúlyozta ennek fontosságát. Az, 
hogy a tanár képes a változásra, önmaga nevelésére, a diák számára az egyik 
legfontosabb tanítás, hiszen ő ezáltal fogja legjobban maga előtt látni a fejlődés 
konkrét megvalósulását. Azt is, hogy egy vitában hogyan lehet a másik érveit 
komolyan venni, vagy hogy egy döntés milyen összetett, s azt is, hogy egy törté-
netnek mennyire sok „saját oldala” van. Csak ezáltal válik hitelessé a tanár, csak 
ezzel fog elérni valódi változást a diákok és a környezetük életében. Nem az a 
cél, hogy a tanár tökéletes legyen, viszont ha ezt a kölcsönös kapcsolatiságát a 
tanórán – ott és akkor – képes megélni, akkor a lehető legtöbbet valósította meg.

3.2.5.1. Remény
Végül az etikai kérdések során döntő szerepe van annak, hogy a tanár – részben 
önnevelési folyamatát is szem előtt tartva – folyamatosan felteszi-e magának a 
kérdést: Mit teszek azért, hogy oldjam a szorongást, az aggódást? A diákok jelen-
tős része – legyen szó bármilyen életkorról – az etikai témák kapcsán hajlamos 
megijedni, a félelemtől leblokkolni, ami vagy szorongáshoz, vagy a kérdések neg-
ligálásához vezet. Egyre beláthatatlanabb környezeti 
válság, követhetetlen virtuális világok, rohamosan 
elszabaduló technikai fejlődés, az emberi egész-
ségre gyakorolt érthetetlen hatások, felfoghatatlan 
gazdasági viszonyok – csak néhány téma, amellyel 
nap mint nap találkozunk. Létkérdés, hogy a tanár 
ezekről a kérdésekről beszéljen, de az is döntő, hogy 
hogyan beszél róla. Nem elég a dilemmát feltárni és 
azt körbejárni – mert így még nem befejezett a be-
szélgetés. Nem elég az adatokkal „sokkolni”, mert ez még nem vezet megoldáshoz. 
Nem szabad traumatizálni, hanem reményt kell kelteni. Ami az egész folyamatot 
gyümölcsözővé teszi, az a remény. A remény, amely sokkal többet jelent azoknál 
a könnyelmű hangoknál, hogy „majd úgyis megoldódik”, a „nagy emberek majd 
kitalálnak valami” vagy hogy „máskor is volt már az emberiség bajban, most is 
lesz valahogy”. Sőt a reménység több annál az érzésnél és vágynál is, amely sok 
buzdító beszédben vagy ígéretben megfogalmazódik. Václav Havel mondatai-
ban a remény lényegéről olvashatunk, mely mind az oktatási folyamat, mind az 
égető etikai kérdésekről való gondolkodás során hasznos lehet: „A remény nem 
optimizmus. Nem meggyőződés, hogy valami jól fog végződni, hanem bizonyos-
ság, hogy valaminek értelme van, függetlenül attól, hogy hogyan végződik.” Az 
etikai kérdésekkel való hittanórai foglalkozás – éppúgy, mint minden oktatási 
folyamat – kockázatos vállalkozás, mert nem tudjuk biztosan a végeredményét, 
nem látjuk előre a gyümölcsét, nem tudjuk, hogyan fog végződni. De értelme, 

„A remény nem optimiz-

mus. Nem meggyőződés, 

hogy valami jól fog vég-

ződni, hanem bizonyosság, 
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úgy vélem, egészen biztosan van. S hogy hogyan fog végződni, az részben azon 
is múlik, hogy ma hogyan foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. 
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Béres Tamás
az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai 
Tanszékének vezetője

Az erényetika ókori felismeréseinek egyik legnagyobb eredmé-
nye, hogy világossá tette az ember etikai lény voltát. Ezzel együtt 
afelől sem hagyott kétséget, hogy csak addig maradhatunk etikai 
lények, amíg tudatosan számon tartjuk és gyakoroljuk morális 
képességeinket. Morális képességünk gyakorlására és életben 

tartására a lehető legjobb, iskolai órákon is használható módszer a cselekvéseinkkel 
kapcsolatos részletes és kiterjedt beszélgetés.

Csepregi András
a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium iskolalelkésze

A zsidósággal való kapcsolat tisztázása a keresztény közösségek 
számára a saját gyökereik megismerése, a Jézussal való kapcsolat 
jobb megértése miatt is fontos. A közösségünknek a holokauszt 
során tanúsított magatartását pedig azért kell megismernünk, 
hogy elmélyüljön az önismeretünk, és érzékenyebben keres-
hessük a jó utat.

Fábri György
habilitált egyetemi docens, az ELTE Pedagógiai Pszichológiai 
Kar Társadalmi Kommunikációs Kutatócsoportjának vezetője

A média – realitás. Hagyományos etikai problémáinkat ebben 
a realitásban értelmezzük újra, s ezzel a realitással szemben 
sem mondhatunk le az etikai kérdések megfogalmazásáról. 
Evangélikus polgárként szorosan kötődünk a reformáció médi-
aszabadságának hagyományához és elveihez. Ma is ezek adják 
a keretet értékeink szilárdságához.

A kötet szerzői
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Forgács István
független romaügyi szakértő

A hazai cigányság felzárkózása össztársadalmi kérdés, és fontos 
lenne idejekorán tisztán és érthetően beszélni róla. Fontos, hogy 
az etika és a morál ne az előítéletek és az eltúlzott vagy félre-
értelmezett politikai korrektség mentén legyen meghatározva 
a jövőben, főleg nem egy etnikai kisebbség vonatkozásában. 
Az egyházak közösségépítő ereje a jövőben e tekintetben is 
mindennél fontosabbnak látszik.

Gadó György Pál
erdőmérnök, természetvédő, természetfi lmes

Itt van ez a gyönyörű bolygó, amelyen szeretnénk a fájdalmas 
küzdelmek mellett sok örömet is adó emberi élet létfeltétele-
it megőrizni. Egyelőre nem állunk nyerésre. A feladat igazán 
ökumenikus, ateistáknak, keresztényeknek, buddhistáknak 
és muzulmánoknak közösen kell megoldást találniuk. Hogyan 
tudunk olyan életmódot kialakítani, amely nem teszi lehetet-

lenné a következő generációk életét? Szerintem az evangélikusok számára is ez az egyik 
legfontosabb etikai kérdés. 

Guóth Emil
a Deák Téri Evangélikus Gimnázium történelem szakos tanára

Az európai fejlődésben eddig a nemzeti keretek voltak azok a 
legnagyobb, ám még jól érzékelhető keretek, amelyek képesek 
voltak egy autentikus, „emberléptékű” kultúrát továbbfejlesz-
teni, kialakítani. Az autentikus kultúra igazít el a világban, 
nyújt biztonságot, és teremt felelősségérzetet a múlt és a jövő 
generációi iránt. Az élet erkölcsi dimenziójának átéléséhez sok 
segítséget adott ez a nagyobb, mégis érzékelhető közösség mint az európai fejlődés 
egyik lépcsőfoka.

Kézdy Edit
biológia–kémia szakos tanár, a Deák Téri Evangélikus Gimná-
zium igazgatója

Tanulmányomban azt a kérdést kíséreltem meg körbejárni, 
hogy a hittanórákon kívül milyen formákban találkozunk az 
evangélikus gimnáziumban etikai kérdésekkel. Az iskolai élet 
gazdagságában példáim nem lehetnek többek, mint a további 
gondolkodás elindítói.
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Kissné Viszket Mónika
az ELTE-PPK Pszichológiai Intézetének tanácsadó és klinikai 
szakpszichológusa

Az etikai és vallási fejlődés szempontjainak ismerete hitoktató-
inknak olyan háttértudást ad, amely segít abban, hogy a gyerme-
keket életkoruknak megfelelően vezethessék a hitfejlődés útján, 
fi gyelembe véve aktuális igényeiket és lehetőségeiket. A tanul-
mány igyekszik felhívni a fi gyelmet az érzékeny, talán felnőtt 

szemmel szokatlan, gyermeki látásmódra, ami segíti az elfogadás által gazdagító nevelést.

Kodácsy-Simon Eszter
az EHE Valláspedagógiai Tanszékének megbízott vezetője

Az etika felől közelítve a hitoktatás alapkérdéseihez (Ki vagyok? 
Mi a célom? Mi értelme az életemnek?) egyszerre láthatjuk 
azokat időbeni és térbeni távlatokban, valamint mindennapi, 
közvetlen kapcsolatainkban. Ez a perspektíva segíthet abban, 
hogy életkérdéseinkre valódi válaszokat találjunk. 

Lányi András
író, fi lozófus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem habilitált 
egyetemi docense

Az élet tisztelete, valamint a felháborodás, amit az embert leala-
csonyító, az életformák gazdag sokféleségét pusztító gonosz os-
tobaság vált ki belőlünk, segítenek eligazodni a ránk köszöntő 
civilizációs válság közepette. Tisztelet és felháborodás – Wilhelm 
Röpke szerint ezeken a képességeken múlik egy közösség fennma-

radása. Felháborodni pedig annak a sérelmén fogunk, amit tisztelünk. (A két erény között 
az összefüggést, ha valakinek, az evangélikus olvasónak nem szükséges elmagyarázni.)

Orosz Gábor Viktor
az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai 
Tanszékének docense

A haldokló ember egyszerre tűnik nyomorultnak és szentnek. 
Egyszerre kell segítő és támogató szeretettel lehajolnunk és mél-
tóságára fi gyelve felemelkednünk hozzá. „Részesülni a szentségből 
és kivinni az ágytálat.” (Filó Mihály) Az eutanázia lehetősége 
ellenállhatatlanul foglalkoztatja nem csupán a teológusokat, or-
vosokat és jogászokat, de az erkölcsi döntéseik lehetséges következményeit megismerő 
fi atalokat is. A tanulmány a saját álláspont kialakításához, a tudatos felelősségvállaláshoz 
és az embertársi szeretettel való cselekvéshez ad szempontokat, miközben felmutatja nap-
jaink teológiai álláspontjait és azt az értékhalmazt, amelyből gazdagon meríthet az olvasó.

Vall_ped.indb   529 2016. 11. 29.   12:37:37



FÜGGELÉK

| 530

Szabó B. András
a Pestújhely-Újpalotai Evangélikus Egyházközség lelkésze

A jó és a rossz megjelenése és vizsgálata a gazdaságban egy olyan 
társadalomban, amelynek egyéni és közösségi gondolkodását 
anyagiak határozzák meg, fontos. Azonban még fontosabb a 
korlátok és a szabadság megtalálása ebben a világban, aminek 
a keresztény hit fi atal kortól forrása lehet.

Szabó Lajos
gyakorlati teológus, az Evangélikus Hittudományi Egyetem 
rektora

Kevés fontosabb cél van annál, mint hogy jó kapcsolatban le-
gyünk életünk folyamán a döntéseinkkel. Egyszer a döntések 
meghozatala előtt, majd pedig a meghozott döntéseink bölcs 
megítélésében. Mindig legyen elegendő felkészültségünk a dön-
téseinkhez. Mindig legyen elegendő látásunk a döntéshozatal 
után ahhoz, hogy meg is valósítsuk a jót, az Istennek tetszőt a mindennapokban. 

Szebik Imre
orvos-bioetikus, a Semmelweis Egyetem tudományos munka-
társa, az EHE óraadó tanára

Ha van legalább valamennyi szabad akaratunk, akkor van ér-
telme etikai kérdésekről gondolkoznunk.

Szűcs Kinga
az Evangélikus Hittudományi Egyetem doktorandusza

Fontos, hogy az iskolai tudásszerzés során világossá váljék: kör-
nyezeti kérdéseink csak komplex megközelítésben tárgyalha-
tók megfelelően. Ehhez segíthet hozzá, ha a már megszerzett 
alapismereteket a hittanórán teológiai-etikai szempontból is 
megpróbáljuk értékelni.
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Végh László
fi zikus, az MTA Atommagkutató Intézetének nyugalmazott 
tudományos főmunkatársa és a Debreceni Egyetem oktatója

Nem elsősorban a tudomány művelésével, hanem főleg az ered-
ményeinek alkalmazásaival van gondunk. Ennek fő oka, hogy 
természetünknek megfelelően csak a jelennek élünk, továbbá, 
hogy értékrendünk meghatározójává a letelepedés óta a vagyo-
nért való versengés vált. 
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