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Bevezetés az együttgondolkodáshoz 
 
 

 
„A legfőbb jó a vízhez hasonló: 

mindennek hasznos, de nem harcos; 
az alantasban is jelenlevő: 

a víz az úthoz hasonló. 
Az élet a földet kövesse, 

a szív a benső mélyet kövesse, 
a barátság az emberit kövesse, 

a beszéd a valót kövesse, 
az uralom a rendet kövesse, 
a szolgálat a lehetőt kövesse, 

a tett a kellő időt kövesse. 
Ha készséges, de nem erőszakos: 

nem kél zúgolódás semerre.” 
 

(Lao-ce: Tao Te King) 
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Általában a tantárgyi programról 
A tantárgy tanításának törvényi háttere, célja, rendszere 

Etika kerettanterv a középiskolák számára 
Az etika tantárgy természetéről általánosságban 

A tantárgy tanításának törvényi háttere, célja, rendszere 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint a középiskolában az Emberismeret és etika 
tantárgyat váltja fel kötelező tantárgyként az Etika, ugyanúgy heti 1 órában a 11-12. évfolyamon. Az Etika 
elnevezés érzékelteti, hogy a gimnáziumban már az ismeretanyag elsajátítása is fontos, nemcsak a szemlélet-
formálás. Várhatóan érettségi vizsgát is lehet majd belőle tenni, ugyanúgy, mint az Emberismeret és etikából. 

A kerettantervekbe foglalt tananyag a rendelkezésre álló óraszám mintegy 90 százalékát öleli fel, 10 
százalékát pedig az iskolák szabadon töltik meg tartalommal, melyet a helyi tantervekben fejtenek ki. A ke-
rettanterv 28 órát jelöl, a pedagógusnak lehetősége van 8 óra felett szabadon rendelkezni. A kétéves szaka-
szon belül sem a nagy témakörök, sem pedig a résztémák tantervi egymásutánja nem jelent előírt tanrendi 
sorrendet. Mivel a kerettanterv 36 órával számol, úgy gondolom, ez az óramennyiség egy tanév alatt teljesít-
hető, mégpedig a 11. évfolyam erre az optimálisabb. 

Minden tapasztalatszerzés és gondolkodás végső soron az ember önmegértésének elmélyítését szolgálja. 
Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az ember sajátos léthelyzetének és az 
emberi együttélés alapelveinek értelmezéséhez. Bemutatja az emberi kapcsolatok világát, és tudatosítja azo-
kat az értékdilemmákat, melyek a tetteiért felelős lény, az ember sorsától elválaszthatatlanok. Megismertet a 
helyes magatartás és a jó döntés vezérelveiről, az erények mibenlétéről folyó – civilizációnk történetével 
egyidős – főbb álláspontokkal, értékelvekkel. 

Létrejöhet a személyiségben egy olyan értékelő-elemző magatartás, amely segít eligazodni a valóság ki-
hívásai, csapdái között. Bepillantást nyer a tanuló a demokratikus gondolkodásmód alapjaiba, megtapasztal-
hatja a másokért való szolidaritás érzését, a tolerancia fontosságát. 

A tantárgy témáinak megismerése, elemzése által képes lesz magabiztosabban, határozottabban dönteni, 
választani, elhatárolódni, véleményt nyilvánítani, cselekedni, életstratégiákat kialakítani. Tehát lehetőség 
adódik számára a harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb életvitelre. 

(Kapcsolódó jogszabályok: 51/2012 (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváha-
gyásának rendjéről 3. sz. melléklete, javítva a 34/2014 (IV.29.) EMMI rendelet 4. mellékletének megfelelően 
valamint 6. számú melléklete, javítva a 34/2014 (IV.29.) EMMI rendelet 7. melléklete szerint.) 
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ETIKA 
kerettanterv 

Az etika tantárgy a helyes életvezetéshez nélkülözhetetlen magatartási szabályok értelmének megvilágí-
tásával, felelősségtudatuk elmélyítésével és az önfejlesztés igényének megerősítésével felkészíti a tanulókat 
a személyközi kapcsolatok és a társadalmi együttélés konfliktusainak kezelésére, tudatosítja döntéseik, cse-
lekedeteik erkölcsi jelentőségét. 

Képessé teszi a diákokat az elfogulatlan vizsgálódásra, méltányos párbeszédre, véleményük szabatos ki-
fejtésére, önálló meggyőződés kialakítására az erkölcs kérdéseiben. A szellemi értékek iránti fogékonyságra, 
a mások igazsága iránti nyitottságra nevel. Hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók tiszteljék embertársaik erkölcsi 
méltóságát. Értékeljék és tiszteljék a társadalmi és kulturális sokszínűséget és váljanak képessé a megértésen, 
kölcsönös segítségen, s a más kultúrák iránti nyitottságon alapuló együttműködésre társaikkal. Ismerjék fel 
az élővilág gazdag változatosságának értékét. 

Mindennek révén alapvető módon járul hozzá a Nat-ban az erkölcsi neveléssel kapcsolatos általános cé-
lok megvalósulásához. Fontos szerepet vállal az önismeret és a társas kultúra fejlesztésében, hozzájárulhat a 
lelki egészség megőrzéséhez, közvetve pedig a gazdasági és pénzügyi, valamint a médiatudatosságra való 
neveléshez is. A tantárgy – önkifejezésre, kérdezésre, véleményalkotásra, érvelésre és párbeszédre épülő 
módszertana révén – erőteljes befolyáshoz juthat az anyanyelvi kommunikációs kompetencia fejlesztésében. 
A tanórák keretében feldolgozandó témák jól támogatják a szociális és állampolgári kompetencia fejlődését, 
ösztönöznek a másokért és a közösségért való felelősségvállalásra. A személyes gondolatok igényes megfo-
galmazásának elvárása pedig elősegíti az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlődését. 

A tantárgy sajátos fejlesztési céljai és követelményei, amelyek valamennyi témakör feldolgozása során 
egységesen érvényesülnek, a következők: 

 Filozófiai fogalmak, vallási és irodalmi szövegek, példázatok elemzése, értelmezésük szóban és írás-
ban. 

 A következtetés, érvelés, bizonyítás és cáfolat szabályainak alkalmazása, az ettől eltérő gondolko-
dásmódok (sejtés, hit, képzelet, kétely, bizalom stb.) jelentőségének belátása. 

 Egyéni vélemény kialakítása, felülvizsgálata, fejlesztése a más véleményekkel való párbeszédben. 

 A méltányos vita szabályainak és készségeinek elsajátítása. Az elkötelezettség és az elfogulatlanság 
igényének összeegyeztetése. 

 Erkölcsi elvek alkalmazása egyedi esetekre, különféle élethelyzetek erkölcsi dimenziójának felisme-
rése, a gyakorlatban felmerülő értékkollíziók kezelése, alternatívák mérlegelése. 

 A helyes önismeret és az önnevelés igényének erősítése. A cselekedeteink minőségét meghatározó 
erkölcsi képességek (erények, különösen az okosság, igazságosság, bátorság és mértékletesség) je-
lentőségének belátása, fejlesztésük lehetőségeinek felismerése. 

 Az erkölcsi értékek megbecsülése, tisztelete másokban, igényesség kialakítása a saját magatartás te-
kintetében. A kötelességtudat és az autonóm viselkedés közötti összefüggés felismerése. 

 A személyközi kapcsolatok morális, érzelmi, intellektuális és érzéki dimenziói közötti összefüggések 
felismerése. A szeretet, megértés, türelem, hűség, bizalom és odaadás értékének tudatosítása. A tar-
tós párkapcsolatok és a harmonikus családi élet kialakításához szükséges gondolkodásmód és attitűd 
fejlesztése. A másokkal való együttérzés, azonosulás képességének elmélyítése. 

 Az ember erkölcsi méltóságáról alkotott fogalmak értelmezése: igazság és szabadság, azaz az öntu-
datos létezés és a cselekedeteinkért és társainkért viselt felelősség közötti összefüggés tudatosítása. 

 Az élet, illetve az életformák gazdag változatosságának és változékonyságának tisztelete a termé-
szetben és a kultúrában. A kanti aranyszabály értelmének, illetve a szenvedésokozás tilalmának belá-
tása, gyakorlati alkalmazásuk képessége a globális egymásrautaltság feltételei között. A globális fe-
lelősség összefüggéseinek felismerése a hálózati társadalomban. A halállal való szembenézés képes-
sége. 
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 A természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntartható-
ság mellett elkötelezett magatartás fontosságának tudatosítása. 

 Az együttélési szabályok jelentőségének belátása. A törvények tisztelete és a lelkiismeret szabadsága 
közötti konfliktusok értelmezése. A társadalom jobbítására irányuló kezdeményezés és bírálat meg-
becsülése. Felkészülés a közéletben való felelős részvételre. 

 A korrupció társadalmi jelenségének ismerete, az ellene alkalmazható egyéni és közösségi magatar-
tásformák alkalmazásának készsége és képessége. 

 Az erkölcsi önigazolási mechanizmusok működése, a rossz példák, a rossz társadalmi gyakorlat ha-
tása az egyéni döntésekre; a nemet mondás nehézsége. 

 A szolidáris és kooperatív viselkedés, a segítőkészség értékének belátása, alkalmazása konfliktus-
helyzetekben. Az előítéletes, kirekesztő, rasszista, a kisebbségekkel, nemzetiségekkel szemben el-
utasító viselkedés gyökereinek feltárása, a társadalmi csoportok közötti együttélés konfliktusainak 
méltányos kezelésére irányuló igény, illetve az ehhez szükséges attitűdök és ismeretek elmélyítése. 

E szempontok egyúttal jelzik az etika tantárgy tanításának kívánatos és a sikerességre reményt adó mód-
szertanának legfontosabb vonásait is. A rendelkezésre álló idő függvényében, a témák feldolgozásának érté-
kes formája lehet – a beszélgetés és a vita mellett – egy-egy projektfeladat megoldása is, egyéni vagy csopor-
tos munka keretében. 
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Tematikai egység Alapvető etika 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
A nyelvi/fogalmi gondolkodás és a tudatos környezetformálás (munka) szerepe 
a kulturális evolúcióban. Az Ó- és Újszövetség legismertebb részletei. A fele-
lősségvállalás, illetve az ezzel kapcsolatos mulasztások irodalmi példái. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Az erkölcsi gondolkodás alapjai 
Tények és értékek. Ismeret, megértés, értékelés, elhatározás. Elmélet 
és gyakorlat. 
A társas lény: erkölcsi lény. A Másik szerepe az öntudatos én kiala-
kulásában. 
Etika és nyelv: bizalom, megértés, egyetértés, vita, párbeszéd. 
Erkölcsi érzék, tanult viselkedés, az erkölcsi szabályok természete, 
az egyén erkölcsi méltósága. 
A munka mint az önkiteljesítés alapvető eszköze. 
Jó és rossz. A rossz eredete – különféle megközelítések. A szenvedés 
kérdése. 
 
Bibliai erkölcsi értékek a világi etikában 
Az ember kitüntetett léthelyzete. A világvallások emberképe és eti-
kája. 
A szeretet erkölcsi jelentősége. 
A lelkiismeret szabadsága és a személyes felelősség elháríthatatlan-
sága. 
 
Mit kell akarnom? Az erkölcsi döntés 
Az erkölcsi gondolkodás fejlődése. Szokáserkölcs, hagyomány, tör-
vény. 
A lelkiismeret szava. Példakövetés, tekintélytisztelet. A mások iga-
zsága. 
Párbeszéd, vita, kétely. Értékkonfliktusok. 
Kötelesség és szabadság. A kanti kötelességetika és bírálata. 
 
A felelősség kérdése 
Az erkölcsi cselekedet. A jóakarat. Felelősség a tetteinkért – felelős-
ség másokért. 
 
Az erények és a jó élet céljai 
Önmegvalósítás, önkorlátozás, önismeret, önértékelés. A jólét és a jó 
élet fogalmának megkülönböztetése. A boldogság mint etikai kérdés. 
Az erények és a jellem. Az erkölcsi nevelés. Önállóság és példakö-
vetés. Magánérdek és közjó.  

Filozófia: 
Az elérhető boldogság. A sza-
bad akarat és a rossz kérdései. 
Az értékteremtő ember és a 
hatalom. Szabadság, választás, 
felelősség, szorongás. 
 
Társadalmi, állampolgári isme-
retek: 
Pályakezdés, álláskeresés. 
Munkaerő-piaci elvárások itt-
hon és külföldön.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Erkölcsi érték, értékítélet, gyakorlat, erkölcs, etika, öntudat, munka; hit, szeretet, 
kiválasztás, bűn, kegyelem; lelkiismeret, szabadság, kötelesség, törvény, megér-
tés; felelősség, szándék, következmény, erény, boldogság, jellem, önigazolás. 
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Tematikai egység Egyén és közösség 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Irodalmi példák törvénytisztelet és lelkiismeret összeütközésére. A haza szol-
gálatának és védelmének történelmi példái. A nemzetállamok kialakulásának 
sajátosságai Kelet-Közép-Európában. Nemzetiségi konfliktusok, vallásüldözés 
a magyar történelemben. A cigányság történetével, helyzetével kapcsolatos 
alapismeretek. Hátrányos élethelyzetek, a szegénység alapvető társadalmi ösz-
szetevőinek ismerete. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A kapcsolatok etikája 
Az emberek közti testvériség eszméje. Barátok és ellenfelek. 
Szeretetkapcsolatok. Párválasztás. Felelősség a társakért. Szexuáletika. 
Házasság. Családi élet. Otthonteremtés. Családi szerepek. Szülők és 
gyermekek. A családi élet válságai 
 
Társadalmi szolidaritás 
Hátrányos élethelyzetek. Társadalmi igazságosság és/vagy kölcsönös 
segítség. 
A betegekkel és szegényekkel való törődés mint erkölcsi kötelesség. 
 
Törvény és lelkiismeret 
A szabadság rendje. Jogok és kötelességek. Erkölcs és politika. 
A lelkiismeret és véleménynyilvánítás szabadsága. 
 
Szavak és tettek 
Visszaélés a szólásszabadsággal. Uszítás, rágalmazás, az ember leala-
csonyítása, az erőszak népszerűsítése, megtévesztő reklámok. Szavak és 
tettek: a nyilvános beszéd a tömegmédiumokban. Médiaetika. 
 
Hazaszeretet 
Állampolgárság és nemzeti érzés. Nemzeti szolidaritás. Áldozat a hazá-
ért, és ennek elfogadható mértéke. A társadalmi önazonosság (identitás) 
felépülése és torzulásai. 
 
Többség és kisebbség 
Az etnokulturális csoportok, nemzetiségek és vallási kisebbségek, illetve 
a többségi társadalom közti konfliktusok, az együttélés erkölcsi problé-
mái, rasszizmus, kirekesztés. 
A nemzeti fejlődés traumái – Kárpát-medencei sajátosságok. 
A kirekesztő, elnyomó nemzetstratégiák erkölcsi megítélése. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
A jóléti társadalom. 
A magyar társadalom a 
rendszerváltozás után. 
 
A cigányság (a romák), 
helyzete és integrációjának 
folyamata. 
A zsidóság Magyarorszá-
gon. 
Antiszemitizmus, kirekesz-
tés, genocídium. 
 
Földrajz: 
Magyarország és a Kárpát-
medence földrajza; a ma-
gyarság által lakott, ország-
határon túli területek. 
 
Mozgóképkultúra és médiais-
meret: 

A média társadalmi szerepe.
Médiareprezentáció, valósze-
rűség, hitelesség. 

Médiaetika, médiaszabá-
lyozás. 
 
Társadalmi, állampolgári 
ismeretek: Kulturális és 
etnikai kisebbségek, nemze-
tiségek hazánkban. 
Esélyegyenlőtlenség és 
hátrányos társadalmi hely-
zet. 
Szolidaritás és társadalmi 
felelősségvállalás. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Család, felelősség a társainkért, hűség, szeretet, szerelem; erkölcsi érték, 
erény, boldogság, jellem; törvény, törvénytisztelet, emberiesség, polgári engedet-
lenség; nemzet, identitás; nacionalizmus, sovinizmus, együttélés, idegengyűlölet, 
antijudaizmus, antiszemitizmus, genocídium, hátrányos megkülönböztetés, ki-
sebbség; nemzetiség, igazságosság, szolidaritás, önkéntesség. 

 

Tematikai egység Korunk kihívásai 
Órakeret 9 

óra 

Előzetes tudás 

A műszaki-tudományos haladás vívmányai, hatásai. Természet- és társadalom-
földrajzi ismeretek. Pszichés funkciók a magasabb rendű állatoknál, 
biodiverzitás, ökológiai rendszerek. Kulturális hagyomány, jövőkép, az utó-
dokról való gondoskodás szerepe és változásai a civilizáció történetében. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A tudományos-technikai haladás etikai kérdései 
Az emberi cselekvés megváltozott természete. Technika és etika. 
A tudósok felelőssége. 
 
Bioetika 
Születés és halál. Családtervezés. Mesterséges megtermékenyítés. Bér-
anyaság. Terhességmegszakítás. 
Genetikailag módosított élőlények. 
Egészségvédelem és etika. Szembenézés a halállal. Eutanázia. 
 
A felelősség új dimenziói a globalizáció korában 
Az egyén felelőssége és cselekvési lehetőségei a globális hálózatok ko-
rában. 
Magánérdek és közjó. A fenntarthatóság fogalma. Lokalizáció és önren-
delkezés: az emberi lépték helyreállítása. 
Szellemi és anyagi tulajdon védelme és a felelős piaci magatartás. Világ-
szegénység – a szegények világa. A szegénység új arcai: környezetrom-
bolás, adósságcsapda, szélsőséges jövedelmi egyenlőtlenségek, létbi-
zonytalanság, népbetegségek, népességrobbanás, tömeges migráció. 
 
Ökoetika 
Az ökológiai válság mint erkölcsi kérdés. Számít-e erkölcsileg, amit más 
lényekkel teszünk? Érvek az állatok védelmében: a szenvedésokozás 
tilalma, szolidaritás lénytársainkkal, a biológiai sokféleség értéke, meg-
óvásának és fenntartásának lehetősége. Az élet tisztelete. Az etika em-
berközpontúságának értelmezése. Az ember felelőssége egy több mint 
emberi világban. 
 
A közösség és a korrupció problémája 
Tisztességes és tisztességtelen érdekérvényesítés. Jogos és jogtalan 
előnyszerzés, a megvesztegetés, a megvesztegethetőség. Magánérdek és 
közjó. A korrupció jelensége és veszélyei, hatalommal való visszaélés és 
korrupció a mindennapokban. Hogyan lehet a megvesztegetést, a kor-
rupciót megszüntetni? Lehet-e hála jele a hálapénz? Ki hibázik, aki adja, 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
A tudományos-technikai 
forradalom. 
Az emberiség az ezredfor-
dulón: a globális világ és 
problémái. 
A globális világgazdaság 
fejlődésének új kihívásai és 
ezek hatása hazánk fejlődé-
sére. 
 
Földrajz: 
globális kihívások, migrá-
ció, mobilitás. 
 
Biológia-egészségtan: kör-
nyezet és fenntarthatóság. 
 
Filozófia: 
Az ökológiai válság etikai 
vonatkozása. Bioetikai ál-
lásfoglalások napjainkban. 
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vagy aki kapja? A korrupció elleni fellépés lehetőségei, az egyén és a 
közösség felelőssége. 
 
Felelősség utódainkért 
Az emberiség közös öröksége. A jövő nemzedékek jogai. A ma élők 
felelőssége. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Uralom a természet felett, ökológiai elővigyázatosság; globális felelősség, kör-
nyezettudatosság, fenntarthatóság, közjó, korrupció, korrupció-megelőzés; élet, 
halál, egészség; környezeti etika, állati jólét, fajsovinizmus, emberközpontúság, 
mélyökológia; az emberiség közös öröksége, a jövő nemzedékek jogai, szellemi 
tulajdon, szerzői és szabadalmi jog, eredetvédelem, védjegy. 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók ismerik az erkölcsi hagyomány legfontosabb elemeit, és e tudás birto-
kában képesek a mindennapi életben felmerülő erkölcsi problémák felismerésére 
és kezelésére. 
Értékítéleteiket ésszerű érvekkel tudják alátámasztani, képesek a felelős mérle-
gelésen alapuló döntésre. Rendelkeznek az etikai és közéleti vitákban való rész-
vételhez, saját álláspontjuk megvédéséhez, illetve továbbfejlesztéséhez szüksé-
ges készségekkel és képességekkel. 
Képesek elfogadni, megérteni és tisztelni a magukétól eltérő nézeteket. 
Ismerik azokat az értékelveket, magatartásszabályokat és beállítódásokat, ame-
lyeknek a közmegegyezés kitüntetett erkölcsi jelentőséget tulajdonít. 
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Az etika tantárgy természetéről általánosságban 

A kerettantervről 

A kerettanterv logikája az alapvető etikai fogalmak magyarázata után rátér az egyén és közösség kapcso-
latára, majd korunk erkölcsi kihívásaival foglalkozik, amelyben helyet kapnak többek között a bioetika, az 
ökoetika, az emberiség jövőjének erkölcsi kérdései. Hatalmas ívű ismeretanyag tárul elénk, de az órakeret 
igen csekély. Például 9 óra jut Az alapvető etika témaegységre, melyben a legjelentősebb etikai alapfogal-
mak, témák vannak megjelölve (szeretet, bűn, erény, döntés, érték, szenvedés, felelősség, világvallások eti-
kája, lelkiismeret stb.). Nagyon összeszedettnek kell lennie annak a pedagógusnak, aki el tudja sajátíttatni 
ennyi óra alatt az említett ismeretanyagot. 

A kerettanterv bevezetője kiemeli a NAT kompetenciák és a fejlesztési területek közül az erkölcsi neve-
lés általános céljaihoz való kapcsolódást, a lelki egészség megőrzésének, a médiatudatosságnak, az esztéti-
kai-művészeti tudatosságnak, kifejezőkészségnek, a szociális és állampolgári kompetenciának a jelentőségét, 
amelyek fejlesztését elősegítik a tananyagtartalmak. 

Sajnálatos, hogy az általános iskolai kerettantervektől eltérően ez a kerettanterv nem ad meg a témaegy-
ségeknél nevelési-fejlesztési célokat, így félő, hogy a pedagógus a kis óraszám mellett teljesen elcsúszhat a 
feldolgozáskor a résztémákra szánt időkeretben. 

A tananyagtartalomról 

A tantárgy arra törekszik, hogy az iskola keretein belül általánosságban idegennek tűnő ismeretanyaggal 
ismertesse meg a tanulót. Az etikai ismeretek mellett ún. hétköznapi tudást is beemeli az iskolai tantárgyi 
tartalmakba. Például a barátság, a szerelem mint tananyag mindig meglepi a tanulókat. Saját életükről kide-
rül, hogy az is törvényszerűségek alapján működik, és ez megdöbbenti őket. Az itt elsajátított szociológiai, 
pszichológiai, szociálpszichológiai, etikai ismeretek mind azt szolgálják, hogy általuk könnyebbé váljék a 
társadalomba való beilleszkedés, a tanuló egyéni és társas életének alakulása. 

De hogyan lehet egyszerre megélt valóság és ismeret is a tantárgy maga? Mennyire tudja megérteni, 
elemezni a körülötte zajló világ erkölcsi kérdéseit? Tudunk-e segíteni a tanulónak, ha rossz társaságba keve-
redett, s pont erről beszélgetünk a tanórán? Mer-e segítséget kérni? Úgy gondolom, amikor tudja a tanuló, 
hogy a cselekvései mögött milyen okok húzódhatnak meg, ha már képes tudatosan szemlélni önmaga indula-
tait, cselekvéseit, akkor mi, etikatanárok, sokat tettünk. Ez azonban nem könnyű feladat. A fenti kérdésekre 
próbál ez a segédkönyv egyfajta választ adni, a felvázolt eredmények eléréséhez mutat megoldási lehetősé-
get. Szeretném, ha ez a segédkönyv ténylegesen megkönnyítené az oktatói munkát. 

A módszerekről, munkaformákról 

Ahogy nincs két egyforma tanuló, miért lenne két egyforma pedagógus? Pont ettől a sokszínűségtől érdekes 
a világ. Mindenkinek vannak kedvenc módszerei, bevált gyakorlatai. Ennek ellenére én egyre jobban meg 
vagyok győződve arról, hogy – mivel minden osztályban a tanulók és a pedagógus személyisége hat 
egymásra – a legfontosabb „módszer” maga a pedagógus. Van-e kisugárzása, hiteles-e, szakmai tudása 
elegendő-e? A tantárgyak sorsa a mi kezünkben van. Nagy a felelősségünk. Én az ún. „beszélgetős” óra híve 
vagyok. De ez nem felszínes gondolatcserén alapszik, hanem az ismeretek elsajátítása által történő együttes 
tevékenységen. Ez azonban csak akkor eredményes, ha nem parttalan viták alakulnak ki, hanem haladunk a 
tanóra kitűzött célja felé. A másik gyakran alkalmazott módszerem a képelemzés. Ilyenkor igyekszem 
valamilyen a témához kapcsolódó fotót, de gyakran műalkotást is felhasználni az ismeretek elmélyítéséhez, 
hiszen a tanulók képek iránti fogékonysága vitathatatlan a számítógépek rendszeres használata miatt, ezt a 
tényt figyelembe véve egyrészt a hatékonyságot lehet növelni, másrészt a logikai gondolkodást lehet 
fejleszteni az elemzés segítségével. Manapság az IKT technikák használata nélkül elképzelhetetlen az 
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oktatás, filmelemzés, prezentációk készítése, bemutatása színesíti a tanórát, és számos pedagógiai előnye 
van. Nagyon jó dolog, ha a drámapedagógus együtt tud működni az etikát oktatóval, hiszen a szerepjátékok 
kapcsán egy csomó erkölcsi probléma feltárására adódik lehetőség. 
Mivel tankönyvszerző is vagyok, sokszor választom, főleg, ha kényes a téma, irodalmi szövegek bemutatása 
által a probléma megbeszélését. A novellák, regényrészletek segítenek távolítani a problémát, a tanuló nem 
érzi teljesen sajátjának a számára kényelmetlen kérdéseket. Például a testi fenyítés esetében kisebbedik a 
saját megalázott helyzete, ha egy irodalmi hős gondjait beszéljük meg. 

Filmelemzés is gyakran szerepel nálam. Ilyen csekély óraszám mellett természetesen össze lehet han-
golni a mozgóképkultúra és médiaismeretek vagy az irodalomórával, így időt takaríthatunk meg. Ritkábban 
veszek ki csak egy filmrészletet, hiszen a film egésze adja az üzenetet, az okoz katarzist, mint ahogy egy 
verset sem ajánlatos szétdarabolni. 

Egyéb munkaformák lehetnek még: Mindennapos élethelyzetek, döntési szituációk elemzése. Megbe-
szélés, jegyzetelés, szövegelemzés, dokumentumelemzés, sajtóismertetés, könyvtári kutatómunka, tanulói 
kiselőadás, szakirodalmak bemutatása, házi dolgozatok készítése, elemzések, esszék készítése, csoportmun-
ka, plakátkészítés, projektmunka. 

A tantárgy ellenőrzési, értékelési rendszeréről 

A minősítő értékelés év közben rendszeresen érdemjeggyel, félév végén és a tanítási év végén osztály-
zattal történik. Az értékelés formái: elméleti ismeretanyagok számonkérése, kiselőadások, házi dolgozatok, 
prezentációk, órai munka értékelése. 

Az etika és a serdülőkor kapcsolatáról 

Az etika tantárgy oktatására szerencsés életkorban kerül sor. A serdülőkor másfajta viharai zajlanak ek-
kor, mint általános iskolában. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincsenek gondjaik a világgal, sőt legfőkép-
pen saját magukkal. A tanórák után szoktak megdöbbenni, hogy valójában az életünkről is lehet tanulni, is-
meretet szerezni. Sajnos a családok szétesése, a szülő-gyerek konfliktus ekkor szokott kicsúcsosodni. A levá-
lás harcai, a kritika a felnőttek iránt, az önértékelési zavarok, a szerelem, az osztályban kialakult, számukra 
sokszor elfogadhatatlan pozíciók megviselik őket pszichésen is, de még a szüleiket is. Akkor miért írtam, 
hogy szerencsés a korosztály? Éppen ezért. A számukra fontos kérdésekre kapnak válaszokat, már rendel-
keznek megélt tapasztalatokkal, képesek érvelni és elvontan gondolkozni. A világról szerzett ismereteiknél 
azonban sokszor hiányzik az összefüggések felfedezése, az okok feltárásának képessége. 

Az az erkölcsi zűrzavar, ami életünket behálózza, a felnőttek számára is sokszor érthetetlen. Azonban, 
ha mi nem erősítjük bennük, hogy érdemes a jó úton haladni, érdemes az erkölcsi értékeket figyelembe ven-
ni, cselekedeteink következményeit átgondolni, s hallgatni a lelkiismeret szigorú hangjára, akkor a világ 
jövője ellen teszünk. Tudom, nagy szavak ezek, de a jövő már bennük érlelődik, s az ember erkölcsi lény is: 
nem mindegy, milyenné formálja személyiségét. 

A segédkönyv felépítéséről 

A segédkönyv nem egy adott tankönyvhöz készült, ezért bármelyik választott tankönyv ismeretanyagá-
nak feldolgozásához segítséget tud nyújtani. 

A segédkönyv a kerettanterv tematikai egységein alapul. Sorra vesszük az egyes témákat, az elméleti 
hátteret; a kulcsfogalmak értelmezése által súlypontozzuk az ismeretanyagot. Minden téma végén szakiroda-
lom-ajánlások találhatók, valamint javaslatok a munkaformákra, módszerekre, amelyek segítenek megvalósí-
tani a kerettanterv elvárásait. Elsőként a tematikai egységek globális értelmezésére kerül sor; így kiderül a 
nézőpont, ami alapján célszerű a témát megközelíteni. Ezután következik a résztémák elsajátításának aprólé-
kos feldolgozása. 
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Nem véletlen, hogy némelyik témánál több ismeretanyag található. Úgy gondolom, oktatómunkánk 
egyik legnagyobb nehézségét az adja, hogy mennyi és milyen mélységű legyen az a tananyagtartalom, amit 
át szeretnénk adni. Sok éves tapasztalatom alapján írtam széleskörű magyarázatot bizonyos témák feldolgo-
zásához. Remélem, ezzel sikerül megkönnyíteni az elsajátítás módját. Több alkalommal oldalszám nélkül 
közlöm az ajánlott irodalmat: ezen esetekben úgy gondolom, az adott mű természete miatt a pedagógus sza-
badon döntsön arról, hogy a mű melyik részét választja a tanórai munkájához. 

Több filmcím is szerepel az ajánlások közt, melyek megtekintése természetesen csak tanórák összevoná-
sával lehetséges. A segédkönyvben megjelenő filmjelenetek és képillusztrációk tanórai ráhangolódáshoz, 
egyéni feladatkijelölésekhez, a tanári magyarázat megerősítéséhez (IKT-technika) is használhatók. 
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Javaslatok a tematikai egységek feldolgozásához 
Alapvető etika 

Egyén és közösség 
Korunk kihívásai 

1. tematikai egység: Alapvető etika 

Résztémák: 
Az erkölcsi gondolkodás alapjai 

Bibliai erkölcsi értékek a világi etikában 
Mit kell akarnom? Az erkölcsi döntés 

A felelősség kérdése 
Az erények és a jó élet céljai 

Az 1. tematikai egységről általában 

Az alapvető etika 

Órakeret: 9 óra 

Cél: 
Ismertessük meg a tanulókat az emberre jellemző sajátosságokkal. Érzékeltessük az emberi lét nagysze-
rűségét, az emberi természet sokoldalúságát. Hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy az ember társas lény, 
szüksége van az emberi környezetre, nem sajátja a magányosság. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók képesek értelmezni a gondolkodó lény, a társas lény, az alkotó ember szavak jelentését. Tud-
ják, hogy az ember többek között erkölcsi lény is. Ismerik a jó, rossz, gonosz, szenvedés fogalmak jelen-
tését. Tudják, hogy döntéseikben fontos szerepe van a lelkiismeretnek. Észreveszik az erkölcs jelentősé-
gét az ember fejlődésében, s az egyén szocializációja során. 

A téma tartalmi értelmezése: 
Mint már említettem a bevezetőben, nagyon nehéz feladat ilyen fajsúlyos témákat 9 óra alatt feldolgoz-
ni, átbeszélni. Az erkölcsi alapkategóriák tisztázása, a döntés, felelősség kérdése, a vallások etikája mind 
egy témaegységben szerepel. Sajnos sok esetben csak az említés szintjén, egy-két gondolat felvetése 
kapcsán kerülhet sor az előírt ismeretanyag megbeszélésére. 

Javaslataim a témaegység feldolgozására a következők: 

1. Az emberi természet sajátosságai 
Először tisztázzuk emberi mivoltunk jellemzőit. Kik vagyunk mi? Melyek az emberi természet sajátos-
ságai? A gondolkodás, főleg az elvont gondolkodás, az alkotás, képzelet csak az ember sajátja. Mi tu-
dunk egyedül arról, hogy az élet véges. Sok ember ezért próbál maradandót alkotni, s közben elfelejt él-
ni; jeleket akarunk hagyni a Földön. A művészet, tudomány nem véletlenül csaknem egyidős az emberi-
séggel. Utódokat hozunk a világra, és gondoskodunk róluk egész életükben. Keressük életünk értelmét, 
keressük a világ irányítóját, vagy éppen megtagadjuk, de gondolkodunk róla. 
Munkát is végzünk, ami nélkül haszontalannak érezzük a létünket. Felöltözve járunk, emberiességünk-
höz ez is hozzá tartozik. Emberi természetünk velejárója a kíváncsiság is: e tulajdonságunk nélkül nem 
lenne fejlődés, sem tudomány. 
Az ember társas lény. Mindenkinek szüksége van elsősorban emberi közösségre, hogy gondolatokat cse-
réljen, beszéljen. Sokszor meg sem szólal, úgy érzi, jó beleolvadni egy közösségbe. Jó csak szemlélődni, 
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de megélni a társas létet. Társadalmiságunk is ebből az igényből fejlődött ki. Kiváltak a vezetők, és let-
tek vezetettek, de az életben maradáshoz erre volt szükség, Létrejöttek a törvények, szabályok, amit an-
nak az adott csoportnak be kellett tartania. Ha erre nem volt hajlandó, büntetésben részesült. 

2. Az erkölcs és az ember 
Erkölcsiségünk alapja szintén a szabályok betartása, de ezek a szabályok a jó alapján alakultak ki, azaz 
az emberi együttélés esetében nem akarnak ártani senkinek, a boldogulást szolgálják. 
Ahogy már említettem, a tudományok kialakulása is az ember sajátja. Az egyik legrégebbi tudomány az 
etika, amely a filozófia legfontosabb része volt. Az erkölcs pedig az etika gyakorlati megvalósulása. A 
görög filozófusok a két végpont, a jó és a rossz mentén építették fel tanaikat. Ha rosszul döntünk, azzal 
szenvedést okozhatunk magunknak vagy másoknak. 
A szenvedés emberi életünk velejárója. Ahogy Heller Ágnes filozófus mondja: „Az állatoknak ’fájhat’ 
valami. A szenvedés azonban emberi kiváltság.” (Heller Ágnes: Általános etika. Cserépfalvi Kiadó, Bu-
dapest, 1994, 42.) A szenvedés adódhat fizikai fájdalomból, de talán nehezebb elviselni a lelki fájdal-
mat. A bűnt elkövető ember nemcsak az áldozatot teszi tönkre, hanem önmagát is elpusztítja. Ő is bol-
dogtalan, még akkor is, ha elérte rombolási vágyának célját. A szenvedés abban az esetben is elérhet 
bennünket, ha igyekszünk nem ártani senkinek: a betegség, öregség, halál, vágyaink korlátozása mind-
mind szenvedést eredményez. Azonban, ha a szenvedésre valamennyire felkészülünk, s nem rettegünk 
tőle, úrrá tudunk lenni rajta. Az egyén szabadsága, választásának felelőssége, a céltudatos emberi tevé-
kenység függvénye az ember erkölcsiségének. 
Erkölcsiségünk egyik lehetséges módja a valláserkölcs, amely a hitre épít; a világi erkölcs pedig a fejlő-
désre alapoz. Az erkölcs és az értékek elválaszthatatlanok egymástól. 
A jó tettek sorozata az erényben testesül meg, a rossz tettek sorozata adja a bűnt. Mindkettő az ember sa-
játja. A legfontosabb erény a szeretet. Az emberi életünk tetteink alapján áll össze egy egésszé. Nem 
mindegy, hogy miből volt több: a jóból vagy a rosszból. Cselekedeteink a döntéseink révén valósulnak 
meg. Döntéseink alapja a lelkiismeretünk működése. A tetteinkért való felelősségvállalás a felnőttség 
velejárója. 
Sajnos sokan önigazolásokat keresnek azért, hogy ne kelljen szembenézniük önmagukkal. Minden em-
ber törekedik arra, hogy boldognak érezze magát. Ám sokan csak az élvezeteket keresik, nem a boldog-
ságot. Az erkölcsös élet eleve kínál valamiféle boldogságot, lelki megnyugvást, megelégedést. 
Próbáltam nagy vonalakban összefoglalni a témaegység lényegét. Tehát úgy gondolom, először indul-
junk ki az emberi természet sajátosságaiból, határozzuk meg a társas lény fogalmat, majd beszéljünk a 
társadalmi normák, szabályok szerepéről. Csak ezután kerüljön sor az etika mint filozófia bemutatására. 
Az emberi természet számunkra legfontosabb összetevője az erkölcsiség, kiemelten foglalkozzunk a sze-
retettel, majd a vallás etikájával. Zárásként pedig a döntések erkölcsi kérdései, a boldogság, az önmeg-
valósítás következik. 

Az 1. tematikai egység ismeretanyagának részletes lebontása 

1. résztéma: Az erkölcsi gondolkodás alapjai 

Óraszám: 2 óra 

Cél: 
Értessük meg a tanulókkal emberi mivoltunk sajátosságait. Kapjanak átfogó képet az ember nagyszerű-
ségéről, az erkölcsiség sajátosságairól, jelentőségéről életünk alakításában. 
Elérendő eredmények: A tanulók tudják értelmezni a gondolkodó lény, a társas lény, az alkotó ember 
fogalmakat. Észreveszik az erkölcs jelentőségét az ember fejlődésében s az egyén szocializációja során. 
Ismerik a legfontosabb etikai alapfogalmakat. 
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Kulcsfogalmak: 
Emberi természet, társas lény, erkölcsi lény, jó, rossz, szenvedés, érték, értékzavar, értékvesztés. 

A tartalom kifejtése: 
Emberek vagyunk. Az emberi természet eltér a többi élőlény sajátosságaitól. Mi tudunk csak alkotó mó-
don teremteni, munkát végezni, erkölcsiségünk valamennyire határt szab szabadságvágyunkból követ-
kező szélsőséges viselkedésünknek. Bűntudatunk van az elkövetett rossz miatt. Szenvedünk nemcsak a 
fizikai fájdalomtól, hanem a lelki sérülésektől is. Értessük meg a tanulókkal, hogy embernek lenni nagy-
szerű dolog, de felelősség is. S mivel nem vagyunk tökéletesek, rengeteg hibát követünk el. Miután ösz-
szegyűjtöttük csak az emberre jellemző tulajdonságokat, érzékeltessük a tanulókkal, hogy soha nem tud-
juk teljes egészében függetleníteni magunkat a társadalomtól. Mivel társas lények vagyunk, erkölcsi fej-
lődésünk is a csoport visszajelzései alapján alakul. Legnagyobb hatással a család van az egyénre: itt ta-
nuljuk meg a szocializáció alapjait. Az etika két alappillére a jó és a rossz. Jó, az, aki nem árt másnak, és 
nem okoz szenvedést. Rossz az, aki árt másnak, és szenvedést okoz. Rögtön itt a legszerencsésebb tisz-
tázni, hogy úgy is árthatunk valakinek, hogy nem volt szándékunkban, és úgy is, hogy előre eltervezzük. 
Beszéljük meg, hogy kinek mi a véleménye a kétféle rosszról, miben látják a kettő közti különbséget. 
Hozzanak fel példákat a saját tapasztalataik alapján. 
Az értékek szoros kapcsolatban állnak az erkölccsel. Az értékek olyan eszmei objektivációk, amelyek 
jelzik, hogy az egyénnek abban az adott korban mi a fontos, mi a jó. Vannak örök emberi értékek, mint 
például a szeretet, a becsületesség, önzetlenség. Napjaink erkölcsi értékeinek azonban nagy része vál-
ságban van. Mióta az anyagi értékek nagymértékben előtérbe kerültek, sorra tűnnek el alapvető, megha-
tározó értékeink, mint például a hűség, a tisztelet, az udvariasság. Mutassuk meg az értékzavar, érték-
vesztés hangsúlyos szerepét napjainkban. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Magyarázat, beszélgetés, szövegelemzés, műelemzés. 
Magyarázat: Az etikai alapfogalmak megismertetése a tanulókkal. 
Beszélgetés az emberről: Milyennek látják a diákok az embert mint élőlényt? Szedjük össze az emberi 
természet jellemzőit! 
Szövegelemzés: A Tízparancsolat elemzése napjaink törvényei szempontjából. 
Bibliai történetek elemzése a jó és a rossz szempontjából (például Káin és Ábel története. József és test-
vérei, az eredendő bűn). 
Képillusztráció: Az emberi természet egyik fontos sajátossága az alkotás képessége. Íme egy elgondol-
koztató példa: 

 
A lascaux-i barlang egyik falfestménye 
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„1940. szeptember 12-én talált rá négy francia iskolás gyermek a lascaux-i barlangra, melynek falait 
több száz, a felső-paleolitikumból fennmaradt őskori festmény díszítette. A több mint 17 000 eszten-
dős művészeti alkotások 1979-ben kerültek fel az UNESCO Világörökségi Listájára, miközben a tu-
dományos világ évtizedek óta elkeseredett harcot folytat fennmaradásukért. 
A világhírű Lascaux felfedezése a fáma szerint úgy esett, hogy négy fiatal kutyát sétáltatott a 
Montignac falu közelében található hegyen, és az állatot keresve jutottak el a csodás barlangba. A 
gyermekek ugyan aznap megállapodtak, hogy az ott látott rajzokról soha senkinek nem szólnak majd, 
ennek ellenére néhány nappal később már egész Franciaország a Lascaux-barlang szenzációjától volt 
hangos. 
Bár a Lascaux-barlang nem hosszabb 250 méternél, és mélysége is csak 30 méter, mégis rendkívül ér-
tékesnek számít, mivel az őskori alkotók szinte egy négyzetcentiméter falfelületet sem hagytak üresen. 
A több teremből álló barlangrendszerben nagyrészt akkor élt állatokat és geometriai alakzatokat örökí-
tettek meg; a festmények elsősorban lovakat, bölényeket, szarvasokat ábrázolnak, egyúttal pedig na-
gyon fejlett térábrázolási képességről tanúskodnak. A leghíresebb alkotások az úgynevezett Nagy Bi-
kák Termében találhatóak, ugyanis az ott megtekinthető gigantikus csorda egyes állatai megközelítik 
akár az 5 méteres szélességet is. Emellett nagy számban találhatunk absztrakt rajzokat, így például sok 
a geometriai ábrázolás, és nem hiányoznak a képzelet szülte lények sem. 
Az itt található festmények és vésetek rendeltetéséről számos elmélet látott napvilágot: a régészek 
többsége szerint a képek kultikus célt szolgáltak, és a vadászatban, esetleg a törzsi varázslók révületé-
ben játszhattak komoly szerepet. A geometriai ábrázolásokkal kapcsolatban ugyanakkor erősen tartja 
magát az a nézet, hogy az egykori művészek a vonalakat nem véletlenszerűen rajzolták – vagy vésték 
–, hanem azokkal a korabeli égbolt csillagait próbálták bemutatni, és megfigyelni.” 
Tarján M. Tamás: 1940. szeptember 12. A Lascaux-barlang felfedezése. Forrás: 
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1940_szeptember_12_a_lascaux_barlang_felfedezese/. Letöl-
tés: 2015. 07.10. 

Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy milyen megdöbbentő, hogy már az őskorban ilyen művészi fo-
kon tudtak alkotni az emberek. 
Otthoni feladat: Műelemzés. A jó és a rossz megjelenése a festészetben. 
Próbálják meg elemezni a két műalkotást a megfestett bibliai történetek megismerése után (József és 
testvérei; Kiűzetés a Paradicsomból.). 
Milyen embernek ábrázolja a festő Józsefet? Figyeljék meg a tekinteteket! A kép minden szereplője 
egyetért a testvérek viselkedésével? 

 
Ferenczy Károly: Józsefet eladják testvérei 
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Mit fejez ki Ádám, Éva és az angyal testtartása? 

 
John Roddam Spencer Stanhope: Kiűzetés a Paradicsomból 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Bereczkei Tamás: A belénk íródott múlt. Dialóg Campus, Kiadó, Budapest-Pécs, 1998. 
Csányi Vilmos: Az emberi természet. Vince Kiadó, Budapest, 1999. 
Dörömbözi János: Erkölcsi alapismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. 
Jung, C. G.: Gondolatok a jóról és a rosszról. Kossuth Kiadó, Budapest, 1996. 
Kocsis Tamás: Emberközpontú fejlődés. In: Valóság, XLI. évfolyam, 99/4. sz. 

2. résztéma: Bibliai erkölcsi értékek a világi etikában 

Óraszám: 3 óra 

Cél: 
Alapvető ismeretanyag elsajátítása a világvallások etikájából. A szeretet jelentőségének bemutatása a 
vallásetikában. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók tudnak érvelni saját meggyőződésük mellett. Ismerik a különböző vallásokat, istenképeket. 
Tisztában vannak a szeretet természetével, fontosságával. 

Kulcsfogalmak: 
Vallásetika, szeretet, autonóm személyiség, önismeret, felelősség. 

A tartalom kifejtése: 
1. Előzmények 
A vallások etikájával az általános iskolában találkoztak utoljára a tanulók erkölcstan órán. Érintették tör-
ténelemből, irodalomból is a témát. Középiskolában szintén benne van a tantárgyi ismeretekben a vallás, 
például a görög mitológia és a Biblia világa tananyag irodalomból a 9. évfolyamon, de itt találkozik mé-
lyebb összefüggésben a vallásetikával a tanuló. Véleményem szerint ennél a korosztálynál lett volna 
szükség nagyobb óraszámban vallásetikára, nem pedig 8. osztályban. 11. évfolyamos korukra már érde-
kelni kezdi őket a filozófia, a létezés nagy kérdései. 
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A csekély óraszám ellenére a vallások bemutatása mellett feltétlenül tudatosítsuk bennük, hogy egyik 
vallás sem előbbre való a másiknál, s valójában mindegyikben a szeretet a központi érték. 

2. A vallás fogalma, csoportosítása, a tér jelentősége. 
„A vallás rendszerbe foglalt hit. Sok mindenben hiszünk. Van, aki az álmok jelentésében, van, aki a 
keresztbe szaladó fekete macska veszélyességében, van, aki az újjászületésben vagy abban, hogy ál-
dozatot kell hozni valamilyen fontos dolog sikeréért, vagy, hogy meg lehet idézni a halottak szelleme-
it. Ám ezek önmagukban csak mozaikszerű hit-elemek, semmiféle összefüggés, egymásból követke-
zés nincs közöttük. A vallás azonban egy megkomponált szellemi építmény, amelynek tanításai egy-
másnak támaszkodhatnak. 
A hagyományos nagy vallásokat a következőképpen lehet csoportosítani: 
Kinyilatkoztatáson alapuló vallások. Keletkezésük vagy egy Isten által kiválasztott, magas szellemi 
rangú személyhez (Mózes, Mohamed), vagy egy Isten megtestesüléséhez kötött (Jézus Krisztus). Ki-
nyilatkoztatott vallás a zsidó, a keresztény, az iszlám. 
Megvilágosodáson alapuló vallások. Bölcsőjüknél önerejükből magas szellemi szintre jutott emberek 
állnak, akik beleláttak a világ titkaiba. (Buddha, Lao-Ce, Kung-Fu-Ce). Ide tartozik: a buddhizmus, a 
taoizmus, a konfucianizmus. Egyik kategóriába sem sorolható: a hinduizmus. A hinduizmus eredete 
az ismeretlenség ősködébe vész. Vannak későbbi iskolái, irányzatai, amelyeknek a története áttekint-
hető, de a hinduizmus legősibb kezdeteiről adatszerűen szinte semmit sem tudunk. E vallásnak vannak 
nagy, megvilágosodott mesterei, de tudunk számos Isten-megtestesülésről is, amikor az Égiek a bajba-
jutott emberiség segítségére siettek (Visnu, Krisna, Ráma). (…) Érdekes, hogy a nagyhatású vallások 
mindig Közel- vagy Távol-Keleten jöttek létre. És földrajzilag legtöbbször hegyes vidéken. A vallások 
történetében nagy szerepet játszanak a hegyek: a Hóreb, a Tábor, a Kaliásza. Vajon miért? Ott köze-
lebb van a Föld az Éghez? Ki tudja? (…) 
Az emberi gondolkodás meghőköl a végtelen előtt. Persze beszélünk, bölcselkedünk a tér és az idő 
végtelenségéről, de e szavak valódi jelentése mégis bizonytalan, a képzelet sem igen segít rajtunk, él-
ményünk, tapasztalásunk pedig végképp nincs a végtelenről. (…) 
A vallásos, a hívő ember a végtelen teret szent és profán terekre bontja fel. Ahogy kettős a világképe: 
a szellemi és az anyagi létezés szintje, kettős a tér átélése is. Ám mitől válhat egy meghatározott terü-
let (tér) szakrálissá (szentté)? A szakralizálódásnak többféle útja van. 
Az Ószövetségből tudjuk, hogy Mózes egy égő, de el nem égő csipkebokrot lát Hóreb hegyén. Kíván-
csian indul a csoda felé, ám ekkor egy hangot hall: »Ne jöjj ide közel, oldd le a saruidat lábaidról, 
mert a hely, amelyen állsz szent föld.« (2Móz 3,5) Az adott tér szentségéről tehát kinyilatkoztatás 
hangzik el. 
Felidézhetjük Jákob álmát is az égig érő létráról, amelyen föl-le járnak az angyalok. Felébredése után 
ezt mondta: »Milyen rettenetes ez a hely Nem egyéb ez, mint Istennek háza és az Ég kapuja.« (l. Móz 
28,17) Jákob tehát, az álom nyomán egyfajta megvilágosodásban, felismeri a hely szentségét. (…) 
S végül vallási előírások, szertartások segítségével az ember maga is megszentelhet helyeket, például 
templomot épít. 
Mit jelent a tér szentsége? A tér azért szent, mert ott átjárás van a fizikai világ és a szellemi világ kö-
zött. Természetesen a hívőnek mindig és mindenütt lehetséges kapcsolatot keresnie az égiekkel, pél-
dául imádkoznia, de a szent terekben ez könnyebb, mert itt »közelebb van az Ég a Földhöz«; valami-
lyen átjáró van közöttük.” (Popper Péter: Istenek órája. Hit és vallás. A tér a vallásos világképben. 
Türelem Háza Bt., Budapest, 1996, 14‒16, 44‒46.) 

3. Mit és mennyit? 
Ebben a kis óraszámban csak arra van mód, hogy nagy vonalakban bemutatjuk a fő vallásokat. Ezután 
talán szerencsésebb kettő konkrét vallás esetében elmagyarázni az etikai jellemzőket. Az egyik vallás 
legyen tőlünk távoli, például a buddhizmus, a másik pedig az európai gyökerű kereszténység. Természe-
tesen ez csak javaslat, mindegyik világvallásról lehet beszélni, de abban az esetben az óraszámot meg 
kell változtatni. 
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A buddhizmusról 
Buddha azt jelenti, megvilágosodott. Ember, nincs isteni eredete. Istent az utókor csinált belőle. Tanítása 
szerint az ember a legmagasabb rendű lény: önmaga ura, aki a sorsát irányítja. Csak ember válhat 
buddhává. Mindenkiben megvan erre a lehetőség. Buddha életbölcsességet hirdet, főleg az önmegváltás-
sal foglalkozik. 
Sziddhárta Guatama (i.e. 560–480) királyi származású ifjú 29 évesen, az isteneknek köszönhetően meg-
pillantott négy jelet, számára szimbolikus jelentéssel: az öregséget, a betegséget, a halált és egy szerze-
test. Ennek hatására maga mögött hagyta addigi életét, remeteségbe vonult. Miután megvilágosodott, 45 
éven át tanított. 
A hagyományok szerint sokat vezekelt, elmélkedett; megtalálta a négy nemes igazságot, az önmegváltás 
útját. 
Buddha fő tana a négy nemes igazság. Az 5 parancsolat fogja össze etikáját. Ezek szerint nem szabad 
ölni, lopni, hazudni, részegítő italt inni, gyönyöröket kergetni. 
Fő erkölcsi elve: Kerülni kell mindent, ami rossz, és azt kell cselekedni, ami jó. 

A kereszténységről 
Jézus Kr.e. 5-ben vagy 7-ben született Palesztinában, és Kr. u. 27–28-ban kezdett el tevékenykedni. 30 
éves kora körül kezdett el tanítani. A kereszténység alapítója Jézus, a vallás megalapozója Pál apostol. 
Munkásságáról fennmaradt az Újszövetség 27 írása, amely 4 evangéliumból, az Apostolok Cselekedete-
iből, 21 levélből és a Jelenések Könyvéből áll. Tanításainak központi gondolata a szeretet. Emberképe 
meglepő, hiszen azt hirdette, szeressük ellenségeinket is. 
Az szeret, aki ad, és nem az, aki vesz. Az szeret, aki szolgál, és nem az, aki uralkodik. Az szeret, aki 
nem üt és nem üt vissza, nem pedig az, aki erőszakot alkalmaz. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Szövegfeldolgozás, prezentáció, esszé készítése, műelemzés. 
Szövegfeldolgozás olyan szempontból, hogy próbálják értelmezni az erkölcsre vonatkozó tanokat. Miben 
hasonló s miben eltérő a két vallás etikája? 
Mely gondolatokkal értenek egyet a tanulók? Indokolják véleményüket! 

Buddha tanításai 
I. A négy nemes igazság 

„1. A világ telve van szenvedéssel. A születés szenvedés, az öregség szenvedés, a betegség és a halál 
szenvedés. Ha olyan emberrel találkozunk, akit gyűlölünk, szenvedés, ha elválasztanak attól, akit sze-
retünk, szenvedés, ha hiába küzdünk kívánságaink teljesítéséért, az is szenvedés. Az élet, amely nem 
mentes a vágytól és a szenvedélytől, valójában nyomorúság. Ez a Szenvedésről Szóló Igazság. 
A szenvedés oka a test szomjúsága és a világi szenvedélyek illúziói. Ha követjük a szomjat és az illú-
ziókat egészen a forrásukig, kiderül, hogy a test ösztöneiből fakadó vágyakban gyökereznek. A vágy, 
amelynek alapja az erős ragaszkodás az élethez, mindig azt követi, ami számára kívánatos, még akkor 
is, ha ez a halálhoz vezet. Ez a Szenvedés Okáról Szóló Igazság. 
Ha eltávolítjuk a vágyat, amely a szenvedély gyökerét alkotja, megszűnik a szenvedély, és minden 
szenvedés véget ér. Ez a Szenvedés Megszüntetéséről Szóló Igazság. 
Hogy eljuthassunk oda, ahol nincs vágy és nincs szenvedés, követnünk kell a helyes Utat. Ez az Út a 
Nyolcágú Nemes Ösvény, melynek ágai a Helyes Nézet, a Helyes Gondolkodás, a Helyes Beszéd, a 
Helyes Viselkedés, a Helyes Életmód, a Helyes Törekvés, a Helyes Elmélkedés és a Helyes Elmélye-
dés. Ez a Szenvedés Okának Megszüntetéséhez Vezető Nemes Ösvényről Szóló Igazság. 

II. Az ember természete 
1. Az ember természete sűrű bozóthoz hasonlatos, amelybe nincs bejáró, és amelyen igen nehéz átha-
tolni. Az állatok természetét az emberéhez viszonyítva sokkal könnyebb megérteni. Ennek ellenére lé-
tezik négy feltűnő különbség, amelyek szerint az embereket négy csoportba sorolhatjuk. 
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Az első csoportba tartoznak azok, akik helytelen tanításokat követnek, önsanyargató életet élnek, és 
szenvedést okoznak önmaguknak. A második csoportba tartoznak azok, akik kegyetlenkedéssel, lo-
pással, gyilkossággal és hasonló kíméletlen cselekedetekkel másoknak okoznak szenvedést. A harma-
dik csoportba tartozók önmaguknak is és másoknak is szenvedést okoznak. Végül az utolsó csoportba 
tartozók követik Buddha tanításait: nem engednek a mohóságnak, a haragnak és az ostobaságnak, ha-
nem jóindulatú, bölcs és békességes életet élnek. 
2. Háromféle ember létezik a világon. Egyesek olyanok, mint a sziklába vésett betűk: könnyen gerjed-
nek haragra, és haragos gondolataik sokáig kísérik őket. Mások olyanok, mint a homokba rajzolt be-
tűk; könnyen haragra gerjednek, de haragos gondolataik hamar lecsillapodnak. Megint mások olya-
nok, mint a folyó rohanó vizére írott betűk; nem tartják vissza tovaröppenő gondolataikat, hagyják el-
suhanni a rosszindulatú pletykákat és sérelmeket; elméjük állandóan tiszta és nyugodt. 
Más szempontból ismét három csoportra oszthatjuk az embereket. Az első csoportba tartozók büsz-
kék, gyorsan cselekednek, és soha nem elégedettek; természetüket könnyű megérteni. A második cso-
portba tartozók udvariasak, és mindig alapos megfontolás után az emberi elme szennyeződései dönte-
nek; természetüket nehéz megérteni. Végül a harmadik csoportba tartozók tökéletesen úrrá lettek vá-
gyaikon; az ő természetüket lehetetlen megérteni. 

IV. Az emberi élet valósága 
2. Ötféle gonoszság létezik a világon. Az első a kegyetlenség. Minden élőlény, még a rovarok is, 
egymás életére törnek. Az erős megtámadja a gyengét, a gyenge csellel téveszti meg az erőset; minde-
nütt csak öldöklés és kegyetlenség van. 
A második gonoszság, hogy hiányzik a pontosan meghúzott határvonal az apa és a fiú, az öcs és a 
báty, a férj és a feleség, az idősebb és a fiatalabb rokon között; minden egyes ember minden lehető al-
kalommal igyekszik a legelső lenni, és szert tenni valamicske haszonra a többiek rovására. Becsapják 
egymást, mindenütt burjánzik a csalás és az őszinteség hiánya. 
A harmadik gonoszság, hogy hiányzik a tiszta határvonal, amely megjelölhetné a viselkedést a nők és 
a férfiak között. Mindenkinek vannak tisztátalan és buja gondolatai, amelyek kétes cselekedetekhez, 
nemritkán vitához, veszekedéshez, igazságtalansághoz és gonoszsághoz vezetnek. 
A negyedik gonoszság, hogy az emberek hajlamosak figyelmen kívül hagyni mások jogait; mértékte-
lenül megnövelik saját fontosságukat mások kárára, rossz példát mutatnak, és mivel beszédükben és 
tetteikben igazságtalanok, becsapnak, megsértenek és megbántanak másokat. 
Az ötödik gonoszság, hogy az emberek elhanyagolják kötelességeiket mások iránt. Túlságosan sokat 
gondolnak saját kényelmük biztosítására és vágyaik kielégítésére; elfeledik a szívességeket, amelyeket 
mások tettek nekik; igazságtalanok és nemritkán kellemetlenséget okoznak másoknak.” 

Jézus tanításai 

A hegyi beszéd 

„9. Mondom nektek, akik hallgatnak engem: 

Szeressétek ellenségeiteket: 

Jót tegyetek gyűlölőitekkel, 

Áldjátok átkozóitokat, 

Imádkozzatok bántalmazóitokért.” 

(Lk 6,27–28 – Mt 5,44) 

„10. Aki arcul üt téged, 

annak nyújtsd oda 

(arcod) másik felét is, 

Aki elvitatja tőled felsőkabátodat, 

Attól ne tagadd meg az alsót sem. 

Mindenkinek, aki kér tőled, adj, 

És aki elvitatja tőled a tiedet, 

Attól ne követeld azt vissza. 

Aki kényszerít téged egy mérföldre, 
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Azzal menj kettőre.” 

(Lk 6,20–30 – Mt 5,39–42) 

„11. Amit tehát elvártok az emberektől, 

hogy veletek tegyék, 

azt tegyétek velük ti.” 

(Lk 6,31 – Mt 7,12) 

„13. Ellenben szeressétek ellenségeiteket: 

tegyetek jót, és adjatok kölcsönt, 

semmit sem várva el érte. 

Nagy lesz akkor a ti jutalmatok, 

és így lesztek a Magasságos fiai, 

aki jóságos 

a hálátlanok és a gonoszok iránt.” 

 

„15. Ne ítélkezzetek, 

és nem fogtok elítéltetni. 

Ne bírságoljatok, 

és nem fogtok bírságoltatni. 

Mentsetek fel, 

és fel fogtok mentetni. 

Adjatok, és adatik nektek, 

jól megnyomott mértéket, 

megrázottat és megtetézettet, 

adnak majd öletekbe. 

Mert amilyen mértékkel mértek, 

olyannal mérettetik nektek.” 

(Lk 6,37–38 – Mt 7,1–2) 

„17. Miért nézed a szálkát 

a te testvéred szemében, 

saját szemedben pedig 

a gerendát nem veszed észre? 

Hogyan mondhatod a te testvérednek: 

Testvér, hadd veszem ki a 

te szemedben lévő szálkát, 

mikor te magad nem látod 

a te szemedben a gerendát? 

Képmutató!” 

„97. [Amikor megkérdezték a farizeusok, 

hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt: 

„Nem megfigyelhetően jön el az Isten országa. 

Azt sem jelzik előre: Íme, ott! 

Mert íme, az Isten országa közöttetek van.”] 

(Lk 17,20-Mt)” 
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Prezentáció vagy esszé készítése: Elemezzék a Jézus életéről, cselekedeteiről szóló történeteket erkölcsi 
szempontból! 
Nézzenek utána, milyen vallási irányzatokból áll a kereszténység! 
Mutassák be a tibeti buddhizmus sajátosságait, a dalai láma életét, esetleg tanításainak lényegi gondola-
tait! 
Ismertessék a többi világvallás erkölcsi felfogását, tanításaik főbb vonásait! 

            
     A jelenlegi, 14. dalai láma:           Tibeti lámakolostor 

       Tendzin Gyaco 

Műelemzés: Milyen pillanatot örökít meg Leonardo da Vinci a festményén? Ki hogyan viselkedik, mi-
lyen sajátos nonverbális jelek tűnnek fel a képen? 

 
Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora 
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Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Dörömbözi János: Erkölcsi alapismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. 
Fromm, Erich: Az etika pszichológiai alapjainak vizsgálata, Az önmagáért való ember. Napvilág Kiadó, 
Budapest, 1998. 
Fromm, Erich: A szeretet művészete. Helikon Kiadó, Budapest, 1984. 
von Glasenapp, Helmuth: Az öt világvallás. Gondolat Kiadó, Budapest, 1984. 
Jézus rejtett szavai. Holnap Kiadó, Budapest, 1990. 
Popper Péter: Istenek órája. Türelem Háza Bt., Budapest, 1996. 

Tanulóknak: 
Őszentsége a Dalai Láma – Cutler, Howard C. dr.: A boldogság művészete. Buddha élete és tanítása. 
Pátria Kiadó, Budapest, 1989. 
Filmajánlat: Hét év Tibetben (Jean-Jacques Annaud, 1997) 

 
Jelenet a filmből 

3. résztéma: Mit kell akarnom? Az erkölcsi döntés 

Óraszám: 2 óra 

Cél: 
Érzékeltessük a tanulókkal, hogy egész életünk döntések sorozata. Emeljük ki a lelkiismeret szabályozó 
szerepét tetteikben. Hívjuk fel a figyelmüket a mérlegelés fontosságára. Értessük meg velük, hogy a fe-
lelősségvállalás tetteinkért talán az egyik legfontosabb erkölcsi momentum életünkben. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók tudják, hogy a lelkiismeretnek fontos szerepe van a döntéseinkben, ismerik a lelkiismeret, a 
lelkiismeret-furdalás fogalmak jelentését. Ismerik a döntési folyamatot. Képesek felismerni és indokolni 
mások s önmaguk hibás döntéseit. Tisztában vannak a felelősségvállalás erkölcsi, pszichés jelentőségé-
vel. 

Kulcsfogalmak: 
Lelkiismeret, döntés, választás, szabadság, mérlegelés, felelősség, szándék, következmény. 

A tartalom kifejtése: 
1. A döntés fogalma 
Mi a döntés? Többféle lehetőség közül kiválasztani a megfelelőt, s aszerint cselekedni a továbbiakban. 
Döntéseinket a mai napig befolyásolják a hagyományaink, szokásaink, elsősorban a családtól kapott ér-
tékek. Beszélgessünk a tanulókkal arról, hogy döntéseikben mennyire van jelen például egy iskola házi-
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rendje. Mi történik akkor, ha valaki megszegi az addig érvényes normákat? Napjaink társadalmaiban va-
jon mindig a jó alapján döntenek az emberek? Mit lehet ez esetben tenni? Sajnos vannak helyrehozhatat-
lan döntések is. Az ember mindig magán viseli minden tettének következményeit. Az emberi szabadság 
alapvető megnyilvánulása a döntési képesség. 

2. A döntés folyamata 
A döntés mechanizmusát meghatározza mindaz az erkölcsi szabályrendszer, amely beépült a személyi-
ségünkbe. Ebben a témában Immanuel Kant (1724–1804), a felvilágosodás egyik meghatározó alakja 
napjainkban is érvényes gondolatokat fogalmazott meg. Szerinte kétfajta emberfogalom létezik: az esz-
mei és a létező ember. Az első a szabadság birodalmát képviseli, a második a szükségszerűség birodal-
mát. Az erkölcsi törvény parancs formájában nyilvánul meg a létező ember számára. Ez a parancs a ka-
tegorikus imperatívusz (feltétlen parancs), amely objektív, magától értetődő. Léteznek ún. feltételes pa-
rancsok is, melyeket bizonyos célok elérésére követhetünk. Az a cselekedet erkölcsös, amely autonóm 
akarati döntés alapján jön létre, vagyis a gyakorlati ész motiválja. Aki így cselekszik, helyesen cselek-
szik, mert teljesíti kötelességét. Kötelességből akkor cselekszünk, ha az erkölcsi ésszerűség vezet ben-
nünket. Az erkölcsi parancs az emberi természet törvénye, közvetlenül határozza meg akaratunkat. Az 
emberben benne lakozik a rossz, amelyet csakis a kategorikus imperatívusz követelményeivel tudunk 
legyőzni. Kant mindvégig hangsúlyozza az ember önállóságát. Az erkölcsi parancsokat az ember saját 
választása, döntése alapján teljesítheti, tehát szabadságában áll a parancsok szerint cselekedni. 
Lelkiismeretünk ebben a folyamatban is fontos szerepet játszik. Sugalmazza a helyes irányt a jó és a 
rossz között. Az egyén saját normái alapján fog dönteni. 

3. A felelősség és a döntés 
A döntési folyamat során az ember az alternatívák között mérlegel, érveket sorakoztat fel, majd a dönté-
seket tettek követik. 
Nem mindegy azonban, hogy melyik irányba billen el a mérleg. Az etikátlan döntések miatt torzul a 
személyiség. A cselekvő mindig felelős, a cselekvéseiből eredő következményekért is. A felelősség sok 
esetben jelent kötelezettséget is, például egy hajóskapitány katasztrófa idején egy személyben felelős 
minden akcióért. 
Létezik egy másik fajta felelősség, amely a következményekhez társul. Nem megtenni valamit, amit 
meg kellett volna tenni, majdnem olyan súlyos vétek, mint megtenni valamit, amit nem kellett volna. Az 
erényekért és a bűneinkért vállalt felelősség összefügg a megfelelő önismeret kérdéseivel. Aki tisztában 
van önmagával, az egyrészt kevésbé fog kitérni a felelősség alól, másrészt tettei elkövetése előtt is tud 
mérlegelni felelősen a várható következmények alakulásával kapcsolatban. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, érvelés. 
Beszélgetés a jó és a rossz döntésekről. Melyik típusba sorolják magukat: a könnyen döntő vagy a nehe-
zen döntő típusba? Mi a különböző típusba tartozók döntési folyamatának előnye, hátránya? 
Érvelés: Általában azok a történetek az ideálisak, ahol többfajta személy szempontjából lehet ugyanazt a 
helyzetet elemezni. Az alábbi bibliai történet kiválóan alkalmas az érvelés gyakoroltatására. 
Hogyan dönt a két nő és a király? Érveljenek döntéseik indítékai alapján! Indokolják meglátásaikat! 

A salamoni döntés 

„3,16 Abban az időben két parázna nő jelent meg a királynál, és megálltak előtte. 17. Az egyik nő ezt 
mondta: Kérlek, uram, én ezzel a nővel egy házban lakom, és én ott szültem nála abban a házban.18. 
Három nappal azután, hogy szültem, ez a nő is szült. Csak magunk voltunk a házban, nem volt velünk 
senki idegen; kettőnkön kívül senki sem volt a házban. 19. De egy éjjel meghalt ennek a nőnek a fia, 
mert ráfeküdt. 20. És fölkelt éjfélkor, elvette mellőlem a fiamat, amíg szolgálólányod aludt, és a keb-
lére fektette, az ő halott fiát pedig az én keblemre fektette. 21. Amikor reggel felkeltem, hogy meg-
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szoptassam a fiamat, láttam, hogy halott. De amikor reggel jól megnéztem, kitűnt, hogy nem az a fiú 
volt, akit én szültem. 22. Ekkor a másik nő ezt mondta: Nem úgy van! Az én fiam él, a te fiad az, aki 
meghalt. Amaz viszont ezt mondta: Nem igaz! A te fiad halt meg, és az én fiam az, aki él! Így vitat-
koztak a király előtt. 23. Akkor ezt mondta a király: Ez azt állítja: az én fiam él, a te fiad halt meg. 
Amaz meg ezt mondja: nem igaz; a te fiad halt meg, és az én fiam az, aki él. 24. Azért ezt mondta a 
király: Hozzatok ide egy kardot. Oda is hoztak egy kardot a királynak. 25. A király ezt parancsolta: 
Vágjátok ketté az élő gyermeket, és adjátok oda egyik felét az egyiknek, másik felét a másiknak! 26. 
Ekkor azt mondta az élő gyermek anyja a királynak, mivel megesett a szíve a fián: Kérlek, uram, adjá-
tok neki inkább az élő gyermeket, csak meg ne öljétek! A másik azonban ezt mondta: Ne legyen se az 
enyém, se a tiéd, vágjátok ketté! 27. Ekkor megszólalt a király, és ezt mondta: Adjátok annak az élő 
gyermeket, és ne öljétek meg, mert ő az anyja! 28. Egész Izráel meghallotta ezt az ítéletet, amelyet a 
király hozott, és félelemmel tekintettek a királyra, mert látták, hogy isteni bölcsesség van benne, és 
így szolgáltat igazságot.” (1Királyok 3,16-28) 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Dörömbözi János: Erkölcsi alapismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. 
Hársing László: Az európai etikai gondolkodás. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2001. 

Filmajánlat: Berlin fölött az ég (Wim Wenders, 1987). 
„Történetem hősei angyalok. Igen, munkanélküli őrangyalok, akik a háború befejezése óta Berlinben 
tevékenykednek, ahogy az Úristen így hátrahagyta őket. Azután egy szép napon az egyik angyal sze-
relmes lesz. Találkozik egy trapézművésznővel, aki cirkuszban lép fel, angyalszárnyacskákkal a ruhá-
ján. Ezt nagyon mulatságosnak találja, és nagyon tetszik neki ez a lány. De ahhoz, hogy beleszerethes-
sen, halandóvá kell válnia, mint minden földi lénynek. Nehéz elhatározás előtt áll…” 
(Wim Wenders. Forrás: 
http://www.port.hu/berlin_felett_az_eg_der_himmel_uber_berlin/pls/w/films.film_page?i_film_id=21
7. Letöltés: 2015. 07. 10.) 

 
Jelenet a filmből 

4. résztéma: A felelősség kérdése és a lelkiismeret 

Óraszám: 1 óra 

Cél: 
Éreztessük meg a tanulókkal, hogy döntéseink következményeivel számolni kell. 
Elérendő eredmények: A tanulók látják a felelősség, szeretet, gondoskodás összefüggéseit. Ismerik a 
kétfajta etikai felfogás különbségét (szándéketika, következményetika). 

Kulcsfogalmak: 
Gondoskodás, lelkiismeret, lelkiismeret-furdalás, bűntudat, önigazolás, megbocsátás, szándéketika, kö-
vetkezményetika. 
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A tartalom kifejtése: 
Felelősségünk együtt jár a gondoskodással: ha valakit megszeretünk, gondoskodunk is róla. Megközelít-
hetjük a témát akár az állatvédelem szempontjából. Elmondhatják ők is a tapasztalataikat a felelőtlen 
emberekről, akik csak eldobható játéknak tekintik a megunt kisállatokat. Beszélhetünk az emberi kap-
csolatok erkölcsi problémáiról, a szülő-gyermek viszonyban rejlő kölcsönös felelősség gondjairól. A 
lelkiismeret, bűntudat erkölcsisége többször előkerül a tantervben, de mindig más szempontból. Ennél a 
résztémánál említsük meg a felelősség elhárításának jelenségét, az önigazolás felmentő szerepét. Ez 
gyakori eset, sok esetben ezekkel a kitalált okokkal védi magát az ember. Kompenzálja a saját bűntuda-
tát, de a bűntudat valójában ettől függetlenül dolgozik a személyiségben. Nagyon kifejező szó a lelkiis-
meret-furdalás. Nem lelkiismeret-fúrást mondunk, hanem -furdalást, ami a cselekvés ismétlődését hang-
súlyozza. Ez a kellemetlen érzés mindaddig tart, míg helyre nem hozzuk a bűnünket. 
Hívjuk fel a figyelmet, hogy sajnos vannak vissza nem fordítható érzelmi állapotok; előfordulhat, hogy 
valaki soha nem bocsát meg, ha rendkívül mélyen megbántottuk. Vannak helyrehozhatatlan bűnök. 
Ilyenkor nem marad más, mint az önmagunkkal való szembenézés, a felelősségvállalás. Magyarázzuk el, 
hogy a kétfajta etikai elv is másként vélekedik erről: a szándéketika azt mérlegeli, hogy a szándék erköl-
csös volt-e. A következményetika arra tanít, hogy tetteink előtt mérlegeljük annak következményeit, s 
csak utána cselekedjünk. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, szövegelemzés. 
Beszélgetés a lelkiismeretről, bűntudatról, a megbocsátás lehetőségeiről, tapasztalataink számbavétele. 
Szövegelemzés: Kosztolányi Dezső: Fürdés című novellájának feldolgozása a bűntudat, önigazolás 
szempontjából. 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Nyíri Tamás: Alapvető etika. Szent István Társulat Kiadó, Budapest, 1994. 
Kosztolányi Dezső összes novellája. Helikon Kiadó, Budapest, 1994. 

5. résztéma: Az erények és a jó élet céljai 

Óraszám: 1 óra 

Cél: 
Meggyőzni a tanulókat arról, hogy saját életünk alakulása nagyrészt rajtunk múlik. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók ismerik a jólét és a jóllét fogalmának jelentését. Elfogadják, hogy az anyagiak csak részben 

határozzák meg a boldogságot. 

Kulcsfogalmak: 
Erény, boldogság, önismeret, szabadság. 

A tartalom kifejtése 
A jólét és a jóllét nem ugyanaz a fogalom: a jólét elsősorban az életszínvonal minőségét jelenti, a jóllét 
pedig a lelkünk állapotát, vagyis azt, hogy jól érezzük-e magunkat a világban. A kettő, bár szoros az 
összefüggés köztük, nem jár együtt. Lehet valaki a leggazdagabb ember a világon, mégis lehet, hogy ő a 
legboldogtalanabb. De természetesen a nyomorban élő ember sem érezheti magát a világ legelégedet-
tebb emberének. Mitől függ a boldogságunk? Arisztotelész szerint az erényes élet jelenti a boldogságot. 
A lélek nyugalma hozzájárul boldogságtudatunkhoz. A hasznosság érzése szintén nagyon fontos; mi, 
emberek, keressük életünk értelmét, s ki ebben, ki abban találja meg. Ha elérjük célunkat, megvalósítjuk 
álmainkat, közel járunk a boldogsághoz. 
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Csakhogy az etika szerint a boldogság nem az anyagiak halmozását jelenti; sokkal fontosabb, ha valami-
lyen nemes dolgot viszünk véghez. Értessük meg diákjainkkal, hogy a pénz nem minden. A szeretetkap-
csolatok adnák a megfelelő alapot, de azokért meg kell dolgozni. Sajnos kevés a pozitív minta a fiatalok 
előtt. Kérdezzük meg tőlük, ők hogyan töltenének el egy vasárnapot, ha már lenne külön családjuk. Na-
gyon tanulságos és elgondolkodtató válaszokat fogunk kapni. 
Magyarázzuk el nekik az ünnepek funkcióját: miért lenne jó, ha lennének különleges napok az életünk-
ben? 
Beszéljünk a szolidaritás fontosságáról. Az önzetlen segítségnyújtás is boldogságforrás lehet. Természe-
tesen meg kell említeni a család fontosságát az erkölcsi nevelésben, de csak óvatosan tegyük, hiszen a 
családok egy része már nem alkot egységet. Rengeteg elfojtott bánat, feszültség lappang a családtagok 
között. 
Arra viszont felhívhatjuk a figyelmet, hogy az önismeret saját életünk alakításában is rendkívül fontos. 
Ha ki tudnánk javítani személyiségünk feltűnő hibáit, kevesebb csalódás érne minket. 
Összegezve: A boldogság egy tudatállapot. Tudatában vagyunk saját szerepünknek, látjuk saját helyün-
ket, megvalósítottuk céljainkat, jól érezzük magunkat a világban. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Szövegelemzés, beszélgetés. 
Szövegelemzés: Arisztotelész: Nikomakhoszi Etika egy részletének feldolgozása. Mit ért Arisztotelész a 
boldogság fogalma alatt? 

Arisztotelész: Nikomakhoszi Etika (részlet) 

„10. Megvilágítja a kérdést maga a boldogság meghatározása is: a boldogság ‒ mint megállapítottuk ‒ 
a léleknek erény szerint végbemenő, valamelyes irányú tevékenysége. (…) 
Természetes tehát, hogy sem ökröt, sem lovat s egyetlen másféle állatot sem nevezhetünk boldognak, 
mert hiszen egyikük sem tud ilyenféle tevékenységet folytatni. Sőt ugyanez okból a gyermek sem le-
het boldog, ezt csak a jövőjébe vetett reménnyel tesszük. (8‒9). 
11. a boldogság valami maradandó, és semmi esetre sem könnyen változó dolog, a szerencse viszont 
sokszor körben forog ugyanazon ember körül; világos tehát, hogyha mindig a véletlen fordulataihoz 
akarnánk igazodni, akkor gyakran kellene ugyanazt az embert hol boldognak, hol pedig boldogtalan-
nak neveznünk, s így a boldog embert oly színben tüntetnők fel, mintha valami kaméleon vagy gyenge 
lábon álló báb lenne. Az igazság tehát az, hogy a véletlen fordulataihoz való igazodás semmi szín alatt 
sem lehet helyes, mert hiszen, mint mondottuk, ezekre csak mintegy ráadásul van szüksége az emberi 
életnek; a boldogság döntő tényezője az erény szerinti tevékenység, az ellentétes jellegű tevékenysé-
gek pedig a boldogtalanságot szülik. 
A boldogságról adott meghatározásunknak a most megvitatott kérdés újabb bizonyítékul szolgál. 
Egyetlen emberi dologban sincs meg annyira az állandóság, mint éppen az erény szerinti tevékenysé-
gekben: ezek talán még a tudománynál is maradandóbbak; és ezek között is a legértékesebbek mara-
dandóbbak; mert a boldog emberek leginkább és legtartósabban ezeknek megfelelően töltik életüket; 
és úgy látszik, ez az oka, hogy nem felejtjük el őket. A boldog emberben tehát megvan az, amit kere-
sünk, s éppen ezért egész életén át ilyen is marad; mindig vagy legalábbis mindennél gyakrabban azt 
cselekszi, és azt szemléli szellemével, ami az erénynek megfelel; és a sorscsapásokat is legméltóbban, 
mindenütt s mindenképp helytállóan éppen az igazán erkölcsös, (…) feddhetetlen férfiú fogja elvisel-
ni. (…) 
Semmi akadálya sincs tehát annak, hogy azt az embert nevezzük boldognak, aki a tökéletes erénynek 
megfelelően tevékenykedik. (9‒10.) 
13. Minthogy tehát a boldogság a léleknek a tökéletes erény szerinti tevékenysége, az erényt kell kö-
zelebbről elemeznünk, mert így remélhetjük, hogy a boldogságot is könnyebben felismerjük. Azt tart-
ják, hogy az igazi államférfiú is legelsősorban ennek az érdekében fáradozik: a polgárokat erkölcsössé 
és törvénytisztelővé akarja tenni; például szolgálhatnak erre a krétai és lakedaimóni törvényhozók, de 
mások is, akik ilyen irányban működtek (11.)” (Arisztotelész: Nikomakhoszi Etika. Európa Kiadó, 
Budapest, 1987.) 
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Beszélgetés Popper Péter életvezetési tanácsai alapján. Olyan tanácsok ezek, melyek életünk fontos kér-
déseihez próbálnak erőt, segítséget adni. 

„1. Akiben zűrzavar van – zűrzavart hoz létre környezetében. Akiben rend van – rendet teremt maga 
körül. 
2. Nem lehetek olyan fontos mások számára, mint önmagamnak. Saját dolgaim súlya nagyobb ben-
nem, mint a külvilágban. 
3. Csak az egyértelmű cselekvés hatásos. A bizonytalan cselekvés bizonytalan eredményt szül. 
4. A hosszú és jó életet nem évekkel, hanem élményekkel és megismeréssel mérik. 
5. Az ember oszthatatlan teljesség. Csak az egész embert lehet elfogadni vagy elutasítani. 
6. Minden emberi kapcsolat az adás és az elfogadás képességén alapul. Addig él, amíg öröm adni és 
elfogadni. 
7. Minden változik, elmúlik és helyet ad valami másnak. Leggyötrőbb helyzeteinket is észrevétlenül 
feloldja az idő. 
8. Három fegyverünk a szorongások ellen: A kapcsolatok teremtése, a szembeállás és a vállalt ma-
gány.” (Popper Péter: A belső utak törvénye. Magvető Kiadó, Budapest, 1981, 111–122.) 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Allport, W. Gordon: A személyiség kialakulása. Kairosz Kiadó, Budapest, 2000. 
Arisztotelész: Nikomakhoszi Etika. Európa Kiadó, Budapest, 1987. 
Nyíri Tamás: Alapvető etika. Szent István Társulat, Kiadó, Budapest, 1994. 
Popper Péter: A belső utak törvénye. Magvető Kiadó, Budapest, 1981. 

Tanulóknak: 
Maeterlinck, Maurice: A kék madár. Magyar Helikon Kiadó, Budapest, 1961. 
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2. tematikai egység: Egyén és közösség 

Résztémák: 
A kapcsolatok etikája 

Társadalmi szolidaritás 
Törvény és lelkiismeret 

Szavak és tettek 
Hazaszeretet 

Többség és kisebbség 

A 2. tematikai egységről általában 

Egyén és közösség 

Órakeret: 11 óra 

Cél: 
Átfogó ismeretek nyújtása az egyén és a különböző társadalmi csoportok, a személyes lét kapcsolatrend-
szerének összefüggéseiről. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók tisztában vannak a szeretet természetével, fontosságával, a család szerepével a személyiség 
fejlődésében. Ismerik a szerelem, házasság, s a vele kapcsolatos fogalmak tartalmát. Tudják, hogy a há-
zasság szövetség, és a szerelem kiteljesedését jelenti, de csak bizonyos feltételek mellett. Megértik, hogy 
társas lényként állandóan kapcsolatban vagyunk egymással. Ismerik a társas viselkedés pozitív, negatív 
formáit. Tisztában vannak az előítéletek, stigmák, a bűnbakképzés személyiségromboló hatásaival. Ké-
pesek az önző, erőszakos kapcsolatkialakítást a folyamatok saját törvényű fejlődésére változtatni. Meg-
próbálják értelmezni önmaguk viselkedését különböző társas szituációkban. 

A téma tartalmi értelmezése: 
Az egyén állandó társas interakcióban van a világgal. Tévedés azt hinni, hogy függetleníteni tudjuk ma-
gunkat a környezet hatásaitól, különösen amióta a média szinte észrevétlenül bekúszott otthonainkba. A 
társadalmi beilleszkedéshez kapcsolatos szerepeket elsősorban a családtól, barátoktól, óvodából, iskolá-
ból sajátítjuk el. Van, aki könnyebben, van, aki nehezebben tud alkalmazkodni egy adott közösséghez. 
Ez adódhat az egyén önértékelési zavaraiból vagy a csoport negatív voltából is. Nem mindegy, hogy 
meg tudjuk-e tartani emberségünket egy adott világban. Aki rendelkezik megfelelő önbizalommal, er-
kölcsi tartással, és képes vitatkozni, nemet mondani, az jobban eligazodik a társadalom ellentmondásai 
között. Ehhez a képességhez kell pontosan egy ilyen tantárgy is, melynek ismeretanyaga elősegíti a „tár-
sadalmi csapdák” (Hankiss Elemér) kikerülését. 
A tematikai egység feldolgozása a mikrovilágunktól halad a makrovilág felé. 
Először a társkapcsolatok etikáját dolgozzuk fel, majd a társadalom különböző csoportjainak erkölcsisé-
gét vitatjuk meg. 
A kapcsolatok etikája című résztéma központi gondolata a szeretet legyen. Helyezzük a hangsúlyt az er-
kölcsi értékekre, például hűség, tisztelet, önzetlenség, bizalom. Beszéljünk a válás problematikájáról is, 
hiszen nagyon sok tanuló nem tudja kivel megbeszélni saját pszichés gondjait, bánatait; kell, hogy segít-
sünk rajtuk. 
A másik fontos problémakör a szolidaritás. Mi még csak tanuljuk az önkéntességet, pedig a másik segí-
tése, a részvét iránta az egymás mellett élés alapfeltétele. 
A Törvény és lelkiismeret résztéma az állampolgári jogokat és a politikai erkölcsöt is érinti. Fogalmaz-
zuk meg, mit vár el a demokrácia egy politikustól. Mit jelent az egyéni érdek és a közérdek kapcsolata? 
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A médiaetika a valótlan állítások, rágalmazások hatásaival foglalkozik. Keressünk példákat az ún. hazug 
reklámok problémakörére is. Feltétlenül hozzuk szóba a manipuláció erkölcstelenségét. 
A hazaszeretet, honvágy témaköre napjainkban különösen aktuális. A kivándorlás mint társadalmi jelen-
ség rendkívül előtérbe került. 
S az utolsó téma is fontos: a többség és a kisebbség konfliktusai, a kirekesztő, elnyomó nemzetstratégiák 
kialakulása veszélyezteti nemcsak az Unió, hanem az egész világ biztonságát. 
Az idegengyűlölet, mindenfajta hátrányos megkülönböztetés a származás miatt ellentmond mindenfajta 
erkölcsiségnek, és ez elfogadhatatlan. 

A 2. tematikai egység ismeretanyagának részletes lebontása 

1. résztéma: A kapcsolatok etikája 

Óraszám: 3 óra 

Cél: 
Átfogó ismereteket nyújtani a tanulóknak a szeretet etikájáról. Mutassunk rá a szeretet és a felelősség 
összefüggéseire. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók ismerik a szeretet fogalmát és a szeretetfajták sajátosságait. Megértik a serdülőkor és a szülő-
gyermek konfliktus okait. 

Kulcsfogalmak: 
Szeretet, felelősség, barátság, szerelem, házasság, család, válás, újrakezdés. 

A tartalom kifejtése: 
1. A szeretetről 
A tematikai egység központi magva a szeretet fogalma. A szeretet nem egy konkrét egyénhez való kap-
csolatról szól, hanem egyfajta nyitottságot jelent, érdeklődést a másik ember iránt. Van, akiben több a 
szeretet, van, akiben kevesebb. Ehhez kapcsolódik az önzetlenség, a részvét, a segítségnyújtás motiváci-
ója. Vannak emberek, akik szinte vonzzák a többi embert kedvességükkel, szeretetükkel, jó a közelük-
ben lenni. Ilyenek az ún. karizmatikus személyiségek is, akik sokszor önmagukat áldozzák fel önszán-
tukból, mert védelmeznek másokat. A szeretet érzelem és alaperény. Ez az alapja az emberi társadalom 
megmaradásának, nélküle már rég elpusztult volna a világ. 
A szeretetet azonban tanulni kell. Az a gyermek, akit kevésbé szerettek, önmaga is kevésbé tud szeretni. 
Természetesen más minták ellesése révén ő is képes a szeretet átadására. Beszélgessünk el velük arról is, 
vajon miért létszükséglet a szeretet? 
A legfontosabb szeretetkapcsolatok: szülői, testvéri, szerelmi, baráti, gyermeki. A szülői szeretet mellé a 
serdülőkorban társulnak az egyéb szeretetfajták (barátság, szerelem). Beszéljünk a tanulókkal arról, 
hogy a személyiség kialakulásához feltétlenül szükséges, hogy elinduljon egy egészséges leválási fo-
lyamat a szülőkről. Ehhez nagy segítséget nyújt, ha a serdülőnek van barátja. A szülői szeretet sajátossá-
gainak taglalása közben figyelnünk kell az elvált szülők gyermekeire. Sajnos ma már egy osztályban 
majdnem többen vannak, mint a teljes családban élők. Ezért kell különösen meggondolni, mennyire mé-
lyen megyünk bele az egyszülős családok esetében a sajnálkozásba, ítéletek kimondásába. Hangsúlyoz-
zuk, hogy az egyszülős család is család, sőt lehet, hogy jobb is így, mint állandó veszekedések mellett 
felnőni. Itt az alkalom beszélni a gyermeki szeretetről is. Nemcsak a szülővel lehet probléma: a gyermek 
is gondolhatja úgy, hogy ő elvárhat mindent, de cserébe semmit sem kell tennie; nem ismeri a tiszteletet, 
lenézi a szüleit. A szeretettel összefüggő fontos fogalom a felelősség. Vitassuk meg, mit jelent ez az er-
kölcsi érték az emberi kapcsolatok szempontjából! 
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2. Barátságról, szerelemről 
Ezután térjünk át a barátság, szerelem megbeszélésére. Ezt a témát szerencsésebb irodalmi szövegeken 
keresztül feldolgozni, főleg a szerelem esetében. A barátság témánál érdemes egyrészt felhívni a figyel-
met a barátság és a haverság megkülönböztetésére, másrészt javaslom megbeszélni a destruktív csopor-
tokhoz való csapódás kockázatait. A szerelem téma esetében szintén fontos tisztázni, hogy a szexualitás 
nem egyenlő a szerelemmel, de természetesen annak velejárója. A felelőtlen, meggondolatlan testi kap-
csolatok, főleg serdülőkorban, iszonyú kockázatot jelentenek: a nem tervezett, korai várandósság, s az 
esetleges abortusz pszichés következményei egy egész életre kihatnak. 

3. Házasságról, válásról 
A házasság a következő téma. Emeljük ki a jelentőségét! Miben több, mint egy élettársi kapcsolat? Akár 
vita kezdeményezésével is fel lehet dolgozni, de ismét vigyázni kell, hiszen a válásokat ritkábban követi 
újraházasodás, s tanítványaink szüleinek életviteléről nem szerencsés véleményt formálni. Azonban 
mindenképpen emeljük ki, hogy valójában a felnőttkori szerelem természetes következménye a család-
alapítás és egymás vállalása a világ előtt, hiszen a házasság egy szövetség. 
A válási krízis és az azt követő alkalmazkodás minden családtagot megvisel. A gyermekek szempontjá-
ból nincs megfelelő időpont erre a változásra. De ha már megtörtént, beszéljünk a tanítványokkal az új-
rakezdés lépéseiről. Mutassunk nekik megoldásokat, adjunk lehetőséget, ha ki akarják magukból beszél-
ni a fájdalmukat. Mivel azonban nem vagyunk szakemberek, nem adhatunk tanácsokat. Ennél a témánál 
is jobb szövegfeldolgozás segítségével beszélni erről a nem túl könnyű, de nem megoldhatatlan életsza-
kaszról. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Gyűjtőmunka, szövegelemzés, filmrészlet-elemzés. 
Gyűjtőmunka Albert Schweitzer, Kalkuttai Teréz anya munkásságáról. 
Szövegelemzés a válás témájához: Ingmar Bergman: Jelenetek egy házasságból (részlet) 
Filmrészlet-elemzés: Holt költők társasága (Peter Weir, 1989): szülő-gyermek kapcsolat bemutatása. Mi-
lyen a kapcsolat az apa és fia között? Mit árul el a testbeszéd kettejük viszonyáról? 

 
Jelenet a filmből 

Ajánlott szak-és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 
Badinter, Elisabeth: A szerető anya. Csokonai Kiadó, Budapest, 1999. 
Bognár Gábor – Telkes József: A válás lélektana. KJK, Budapest, 1986. 
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Fromm, Erich: A szeretet művészete. Helikon Kiadó, Budapest, 1984. 
Lauster, Peter: A szerelemről, a szeretetről. Magyar Könyvklub, Budapest, 1995. 
Bergman, Ingmar: Jelenetek egy házasságból. Európa Kiadó, Budapest, 1987. 

Tanulóknak: 
Bergman, Ingmar: Vasárnapi gyerekek. Európa Kiadó, Budapest, 1994. 
de Saint-Exupéry, Antoine: A kis herceg. Móra Kiadó, Budapest, 1973. 
Fekete István: Téli berek. Móra Kiadó, Budapest, 1974. 
Kleinbaum, N. H.: Holt Költők Társasága. Hermina Kiadó, Budapest, 1995. 

2. résztéma: Társadalmi szolidaritás 

Óraszám: 3 óra 

Cél: 
A tanulók szociális érzékenységének formálása, mélyítése. A segítő szakmák erkölcsi értékeinek bemu-
tatása. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók tudják, hogy mindenki kerülhet olyan helyzetbe élete során, amikor segítségre szorul; senkit 
nem lehet életkörülményei miatt elítélni. Megértik, hogy a kiegyensúlyozott társadalmi lét egyik fontos 
alapértéke a tolerancia. 

Kulcsfogalmak: 
Szolidaritás, egyenlőség, igazságosság, önkéntesség. 

A tartalom kifejtése: 
A demokratikus társadalom legfontosabb építőkövei: az igazságosság, egyenlőség, tolerancia, szolidari-
tás. 

1. Igazságosság 
Az egyik legrégebbi fogalom, amely tekintélyt vívott ki magának. A Biblia szerint az igazságosság a he-
lyes cselekedet, ami magában foglalja a jótékonyságot, vagyis a gyöngébbet nem szabad elnyomni. A 
görög filozófiában központi fogalom. 
Álljon itt néhány a XX. századi igazságfelfogások közül, Zombori Gyula értelmezésében (Zombori 
Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 1997, 
58‒60.): 

a) A haszonelvű, utilitárius közgazdasági iskola szerint „igazságos az, ami a társadalom jóléte 
szempontjából hasznos. Az elosztás akkor optimális, ha nem változtatható meg úgy, hogy senki 
ne járjon rosszabbul.” (58.) 

b) Hayek szerint „a társadalom, erkölcsi kötelességérzetből biztosítson valamilyen egységes mini-
mumot azoknak, akik nem tudnak segíteni magukon.” (59.) 

c) John Rawls elmélete szerint „Úgy kell tehát a társadalmat felépíteni, hogy abban a legrosszabb 
pozíció is elviselhető legyen ‒ hiszen lehet, hogy az éppen »az én pozícióm« lesz.” (60.). 

2. Egyenlőség 
Különböző típusú egyenlőségértelmezésekkel találkozhatunk a politikában. Az esélyek egyenlősége azt 
jelenti, hogy minden állampolgárt ugyanazok a jogok illetnek meg nemre, fajra, vallásra való tekintet 
nélkül. 
A feltételek egyenlősége azonban csak az életfeltételek egyenlőtlenségeinek csökkentésében valósulhat 
meg a lakáshelyzettől az egészségügyi ellátásig. 
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A kimenetelek egyenlősége: „Egyes nézetek szerint akkor igazságos egy társadalom, ha annyira biztosít-
ja a rosszabb helyzetűek hátrányainak kompenzálását, hogy végül is a jó helyzetűekkel azonos valószí-
nűséggel érnek célba az élet bármely területén. Minthogy ez a cél (legalábbis belátható időtávban) meg-
lehetősen irreális, olykor vitatható eszközökkel igyekeznek hozzá közelíteni.” (Zombori Gyula: A szoci-
álpolitika alapfogalmai. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 1997, 50.) 
Az arányos vagy kvótás egyenlőség az, amikor akár pozitív megkülönböztetés alapján az arányokat fi-
gyelembe véve kerülnek emberek különböző posztokra. 
A bánásmódok egyenlősége. Származástól függetlenül mindenkinek egyforma ellátásban kellene része-
sülnie. A hátrányos megkülönböztetést minden demokrácia elítéli. (Zombori Gyula: A szociálpolitika 
alapfogalmai. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 1997, 49‒51.) 
 

3. Tolerancia 
A társadalmi konfliktusokat csak törvényes keretek között, a tolerancia alapján lehet kezelni. Vagyis az 
állam a konfliktusok megoldására nem az erőszakhoz nyúl, hanem megpróbálja tárgyalási alapon meg-
oldani a feszültségeket. Nem büntet, nem torol meg, hanem időt hagy, kivár, meggyőz, érvel. Ugyanez a 
tolerancia elvárható az állampolgártól is. A kritizálás, a méreg önmagában nem elegendő. Az érvek és az 
indulatok nem ugyanaz a kategória. Az ideális állampolgári magatartás a politikai életben való aktív 
részvétel, a problémák figyelemmel kísérése, nem a passzív visszahúzódás. 
Komoly problémát okoz a másság társadalmi szintű elfogadása. Ez is a tolerancia jelenlétét igényli. Meg 
kell tanulni elfogadni a különbözőséget is, persze csak abban az esetben, ha az nem ártalmas a társada-
lom egészére. 

4. Szolidaritás 
Többféle jelentés fűződik hozzá: összetartozás, segítés, sorsközösség vállalása. A legfontosabb társada-
lomkovácsoló erő, amikor a társadalmi rétegek nem elszakadnak, hanem kapaszkodnak egymásba. Nem 
szabad hagyni, hogy egy társadalomból vagy egy állampolgárból kihaljon a szolidaritás érzése. 
A társadalomnak tudatosan kell törekednie az egyre jobban leszakadó rétegek megsegítésére. A nagy 
szegénység minden társadalom számára jel. Ennek megváltoztatása a jólétben élők számára is feltétlen 
szükséges, hiszen kiegyensúlyozott társadalom nem létezhet a nyomor által. 
Ennél a résztémánál legalább két embercsoportról kell beszélni, amelyek a társadalom állampolgárainak 
leszakadó részét alkotja. Az egyik a szegénységben élők, a másik a fogyatékossággal élők csoportja. A 
fentiekben vázolt erkölcsi értékek közül velük kapcsolatban különösen fontos a szolidaritás. Szerencsére 
egyre több civil szervezet jön létre: céljuk a segítségnyújtás, a kilátástalan élethelyzetbe került emberek 
felkarolása. Beszélgessünk el a tanulókkal, mi a véleményük a hátrányos helyzetben lévők életlehetősé-
geiről. Szerintük hogyan lehet a hátrányból kikeveredni? 
Tapasztalataim alapján a középiskolás korosztály már sokkal elfogadóbb mindkét társadalmi csoport 
esetében. Ebben sokat segíthet a jól szervezett közösségi szolgálat is. Hívjuk fel a figyelmüket arra, 
hogy az emberi méltóság joga mindenkinek megjár. A hajléktalan lét esetében a legalapvetőbb emberi 
szükségletek kielégítésére sincsen mód (mint amilyen például az alvás). 
Fogyatékosság miatt sem rekeszthet ki senkit a társadalom. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, megbeszélés, prezentációk készítése, műelemzés, projektmunka. 
Beszélgetés: Mondják el a tanulók tapasztalataikat az elvégzett közösségi szolgálatukról. 
Beszélgessünk a diákokkal a szeretetszolgálatok szerepéről, jelentőségéről, valamint az adományozás, a 
jótékonykodás fontosságáról a társadalomban. 
Prezentációk készítése a közösségi szolgálat terepeiről. 
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Megbeszélés: Fejtsék ki véleményüket a fogyatékossággal élők problémáiról, a segítségnyújtás lehető-
ségeiről. Hogyan értékelik a paralimpiák szervezését? 

             
Sors Tamás 100 m-es pillangóúszás olimpiai bajnoka,   Kosárlabda meccs, London, 2012. 

Peking, 2008. 

Projektmunka: A fogyatékosság társadalmi megítélésének kibontása. 
Például kérdőív készítése a középiskola tanulóival, mennyire elfogadók a fogyatékkal élőkkel szemben. 
Műelemzés: Hogyan érzékelteti a festő a mozgássérült lány és a világ egymáshoz való viszonyát? 
Mit fejeznek ki a lány mozdulatai? 

 
Andrew Wyeth: Christina világa 

Filmajánlat: Esőember (Barry Levinson, 1988). 

 
Jelenet a filmből 
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Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 
Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 
Fromm, Erich: A szeretet művészete. Helikon Kiadó, Budapest, 1984. 
Mazsu János – Setényi János (szerk.): A jó polgár. Csokonai Kiadó, Budapest, 1996. 
Schweitzer, Albert: Az élet tisztelete. Ursus Kiadó, Budapest, 1999. 
Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 
1997, 41‒60. 

Tanulóknak: 
Zemlényi Zoltán: Kitiltottak. Mandátum Kiadó, Budapest, 1989. 

3. résztéma: Törvény és lelkiismeret. Közösség és korrupció 

Óraszám: 2 óra 

Cél: 
Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy egy demokratikus társadalom minősége nagymértékben függ az ál-
lampolgárai felelősségtudatától is. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók megértik a közérdek fogalmát. 
Értékelik a közösségért végzett munkát, tudják, hogy az egyéni érdekeket néha háttérbe kell szorítani a 
többségi akarat miatt. Látják, hogy a korrupció árt az egész társadalomnak. Egyet- értenek azzal, hogy a 
politikát is a becsületnek és a tisztességnek kell áthatni. 

Kulcsfogalmak: 
Törvény, törvénytisztelet, közjó, korrupció, felelősség, demokrácia. 

A tartalom kifejtése: 
A modern demokrácia klasszikus gyökerei az ókorba nyúlnak vissza. Platón és Arisztotelész tanai a leg-
figyelemreméltóbbak ebből a szempontból. Platón az Állam című művében támadja a poliszokban érvé-
nyesülő demokráciát, de ez a kritika segíti legjobban a minőségi demokrácia kialakítását. Munkásságá-
val jelentősen hozzájárul a demokrácia fogalmának elmélyítéséhez. Platón azonban arról is ír, hogy sze-
rinte az államot csak az erkölcsileg és politikailag magas fokon álló vezetők irányíthatják (filozófus-
királyok). 
Arisztotelész olyannak képzelte el az államot, ahol a döntéshozatal demokratikus, de minden réteg ma-
rad a saját rétegén belül. A tömeges felemelkedést szükségtelennek tartja. 
Elgondolásaiból fejlődött ki az emberekkel vele született természetes jogok eszméje. 
A demokratizálódás a XIX. századtól világfolyamat. A demokratikus állampolgárság alapkategóriája a 
közjó fogalma. Ez azt jelenti, hogy a demokráciában élő politikai közösségnek vannak olyan értékei és 
érdekei, amelyek a közösség minden tagját egyaránt érintik, s melyeket minden tag egyaránt magáénak 
vall (Mazsu János – Setényi János (szerk.): A jó polgár). 
Szoros összefüggés van a jogok és az erkölcs között. A jogot az állami erőszak szankcionalizálja, az er-
kölcsiséget a lelkiismeret szava; a közvélemény pedig szentesíti a jogot. A lelkiismeret belső kényszer, a 
jog azonban sokszor az erkölcsi törvényekkel összefonódva, külső kényszerrel próbálja az állam egyen-
súlyát fenntartani. A jog a társadalom működéséhez kapcsolódó tevékenységeket szabályozza, tehát az 
állam és az emberek kapcsolatát szentesíti. 
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Az egyénnek az élethez, a szabadsághoz, a boldogsághoz való természetes joga adja a demokratikus jo-
gok alapját. Ezek a jogok egyben erkölcsi értékek is. Kiemelt, a társadalom szempontjából hangsúlyos 
érték az egyenlőség, az igazságosság, a tolerancia, a szolidaritás. Nézzük meg őket részletesebben! 
Szabadság: Az egyik legfontosabb érték. Az autonómia és a szabadság összetartó fogalmak. Csak az au-
tonóm személy képes megteremteni, formálni saját életét. Ezt hívják pozitív szabadságnak, mert az 
egyén megkapja a választás lehetőségét. A negatív szabadság kényszer hatására bekövetkező választás. 
Az állam olyan választásokat kényszeríthet rá állampolgáraira, amelyekről az egyén azt hiszi, hogy saját 
autonóm döntése, pedig csak manipulálták őt (hitleri fasizmus). 
A szabadság etikai problémája: Milyen döntésekig terjed az ember egyéni szabadsága (abortusz, eutaná-
zia)? A szabadsággal együtt jár a felelősség kérdése is. A politikai döntéshozatalok ezen a felelősségen 
alapulnak, amely nem kis súlyú, gondoljunk csak egy ország életét érintő kérdésekre. 
Idetartozó etikai probléma a háborúk indítása, az új fegyverek kipróbálásának engedélyezése, de akár a 
környezetet károsító, ám nagy hasznot hozó gyárak működtetése is. 
Az állampolgárok közül sokan el is várják, hogy a politikusok helyettük döntsenek: 

„A politikában, s általában az életben az emberek gyakran feladják az autonómiájukat. Sokféle ok hú-
zódik meg e tény mögött, és sokféle érvvel igyekezték már igazolni. A legtöbben olyan erősnek érzik 
a hagyomány és a bürokrácia erejét, hogy gondolkodás nélkül elfogadják névleges vezetőik autoritásra 
támasztott igényeit. (…) 
Erkölcsi állapotunk megköveteli, hogy elismerjük a felelősséget, és mindig mindenütt autonómiára tö-
rekedjünk, amikor és ahol lehetséges. Ez néha erkölcsi mérlegelést, és reflexiót kíván, néha sajátos 
technikai jellegű információk összegyűjtését.” (Robert Paul Wolff: Autonómia és autoritás konfliktu-
sa. In Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai filozófia. Osiris Kiadó, Budapest, 1998, 138‒139.) 

A szabadságunk nem egyenlő a szabadossággal. A törvények betartása nélkül csak zavar, káosz ural-
kodna életünkben. A törvények és az erkölcsiség közös tőből fakad. Hozzuk fel példának a Tízparancso-
latot, melynek pontjai a mai napig meghatározóak a törvénykezésben. De hívjuk fel figyelmüket saját 
szabályozó rendszerükre, az iskolai házirendre. Említsük meg az Általános Emberi Jogok Nyilatkozatát, 
amelynek cikkelyei az Európai Unió alapját képezik. Az erkölcs szempontjából a politikának a közjót 
kell szolgálnia. De a döntésekben mi, állampolgárok is benne vagyunk. Már a képviselőválasztás során 
is véleményt formálunk. Felelősek vagyunk saját és a társadalmunk sorsáért is. 
Vannak olyan emberek, akikben több a szeretet, a közösségért érzett felelősség. Nem kell ehhez párttag-
nak lenni, az is nagy segítség, ha valaki csak úgy önmagától gondozza a panelházak melletti kis virág-
ágyásokat, rászól a szemetelőkre. Valójában a lelkiismerete nem hagyja, hogy mindent mástól várjon el. 
Ez az állampolgári lét alapja. Törvénytisztelet, de felelősségtudat is a szűkebb vagy tágabb közösségért. 
A korrupció, tisztességtelen érdekérvényesítés hiteltelenné teszi a politikát, aláássa a hatalom tekinté-
lyét. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, csoportmunka, gyűjtőmunka. 
Beszélgetés: Mondják el a tanulók, szerintük milyen egy jó politikus s egy jó állampolgár. Fogalmazzák 
meg álláspontjukat az iskolai diákönkormányzat működéséről. 
Csoportmunka: Értelmezzék a szabad véleménynyilvánítás jogát és a szabadságjogokat! 
Gyűjtőmunka: Ismerjenek meg különböző iskolák által készített házirendeket, mondjanak róluk véle-
ményt is. 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 
Bayer József: A politikai gondolkodás története. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 
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Hársing László: Bevezetés az etikába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995. 
Mazsu János – Setényi János (szerk.): A jó polgár. Csokonai Kiadó, Budapest, 1996. 
Wolff, Robert Paul: Autonómia és autoritás konfliktusa. In Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai 
filozófia. Osiris Kiadó, Budapest, 1998, 132‒140. 

4. résztéma: Szavak és tettek 

Óraszám: 1 óra 

Cél: 
Felhívni a figyelmet a társadalomban működő manipulációs technikákra. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók megpróbálják saját életükben felismerni, elkerülni a feléjük irányuló manipulációs techniká-
kat. 

Kulcsfogalmak: 
Manipuláció, meggyőzés, szólás szabadsága, gyűlöletbeszéd. 

A tartalom kifejtése: 
A manipuláció napjaink egyik „csodafegyvere”. Nézzük meg, miben különbözik a meggyőzéstől. A ma-
nipulált ember nem tudja, hogy őt manipulálják. A meggyőzésnél ismert a cél, a meggyőzés érvekkel, 
nyíltan történik. 
A szólásszabadság nagyszerű dolog, de vissza is lehet élni vele. Erkölcsileg, de a törvény által is elíté-
lendő a rágalmazás, azaz meg nem történt dolgok állítása, rémhírek terjesztése, elismert, tiszteletnek ör-
vendő emberek gyanúsítása, általuk el nem követett bűnök tényként közlése. Beszéljünk a megtévesztő 
reklámok problémaköréről is, amikor például gyógyszernek adnak el az interneten gyógyhatással nem 
rendelkező, vagy még rosszabb esetben az ember egészségére káros hatású szereket. Elsősorban idős 
emberek megtévesztése a cél. Sajnos nagyon gyakoriak az olyan árubemutatók, amelyeken arra csábítják 
a hallgatóságot, hogy vegyék meg a csodaszerként árult termékeket. 
A társadalomra különösen káros az ún. gyűlöletbeszéd, amelynek célja bizonyos társadalmi csoportok 
megalázása, ezáltal az ellenük erőszakosan fellépő csoportok meggyőződésének erősítése. 
A manipuláció a média világában is gyakori. A televízió esetében a nézettség a fontos, nem az értékte-
remtés. Vitassuk meg a tanulókkal, vajon a szappanoperák miért olyan népszerűek világszerte, annak el-
lenére, hogy a párbeszédek sokszor semmitmondóak, és a cselekmény is egysíkú. Valójában mindegyik 
rész ugyanarról szól. Sok ember életében mégis központi helyet foglal el egy-egy általa kedvelt sorozat, 
hiszen így számára könnyebbé válik a magány elviselése – az egyén a sorozatok világába menekül. 
Eközben a valóság háttérbe szorul, csak ez a könnyen befogadható, hamis világ marad, ahol minden 
vagy nagyon szép, vagy nagyon gonosz. 
Vitassuk meg, hogy az emberek miért igénylik a megdöbbentő, katasztrófákról szóló híreket. Miért ke-
vés a sikeres, boldog életutakról szóló műsor? Mintha a világból eltűnt volna az öröm, a pozitív élet-
szemlélet. Hívjuk fel diákjaink figyelmét ezen műsorok személyiségre gyakorolt negatív hatásaira. Hív-
juk fel diákjaink figyelmét arra, hogy az ilyen műsorok negatív hatással vannak személyiségünkre. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, megfigyelés, filmrészlet-elemzés. 
Beszélgetés a legnépszerűbb tévéműsorok sajátosságairól, értékproblémáiról. 
Otthoni feladat: Válasszanak ki egy nekik tetsző és egy számukra negatív reklámot. Indokolják választá-
sukat. 
Filmrészlet-elemzés: Amikor a farok csóválja (Barry Levinson, 1997). 
Az elemzés tárgya: a manipulált hírek születésének folyamata a stúdióban a fiktív háborúról. 
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Jelenet a filmből 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Az emberi jogok nemzetközi törvénye. Magyar ENSZ Társaság, Budapest, 1990. 
Krokovay Zsolt: Médiaetika. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2004. 

5. résztéma: Hazaszeretet 

Óraszám: 1 óra 

Cél: 
Az egészséges nemzeti öntudat erősítése. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók látják a társadalmi és a nemzeti identitás összefüggéseit. Megértik, hogy minden nép ugya-
núgy gondolkozik saját hazájáról, vagyis büszke kultúrájára. 

Kulcsfogalmak: 
Társadalmi identitás, nemzeti identitás, hagyományok, szokások, hazaszeretet. 

A tartalom kifejtése: 
Az egyén tisztában van saját társadalmi helyzetével, tudja, hol a helye a világban, először is saját világá-
ban. Tudja, kihez tartozik, milyen kultúrát hoz magával, milyen hagyományok, szokások továbbvivője, 
milyen értékeket kapott a családjától, környezetétől. Ez az azonosságélmény beépül az egyén pszichi-
kumába. A család, melybe beleszületik, a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt pozíció, az elsajátí-
tott világnézeti eszmerendszer, a társadalom helye a megosztott politikai-gazdasági világrendszerben, 
nem utolsósorban pedig az etnikai-nemzeti csoportba való tartozás mind külső meghatározó tényező az 
egyén számára. Ezeket valamilyen formában bensővé kell tennie, önnön azonosságtudatába be kell épí-
tenie ahhoz, hogy választ tudjon adni arra a szüntelenül felvetődő kérdésre, melyet saját maga is feltesz, 
és melyet neki is feltesznek: Ki vagyok én? Ki vagy te? 
A társadalmi identitás fontos része a nemzeti identitás. Az egyén a szélesebb értelemben vett környeze-
tében is határozott és magabiztos, tisztában van az anyanyelvével, a nemzet főbb lelki sajátosságaival, 
kultúrájával, történetével. A társadalmi és a nemzeti identitás megtagadása személyiségbeli problémákat 
okozhat. Aki úgy akar boldogulni, hogy letagadja származását, szégyelli szüleit, nagyszüleit, s egy kép-
zelt világot talál ki magának, örökre bizonytalan marad. Ugyanezt az ürességet, talajtalanságot érzi egy 
idő után az az ember, aki úgy akar külföldön boldogulni, hogy letagadja és megtagadja magyarságát, tö-
kéletesebben beszéli új honfitársainál a nyelvet, mindenáron be akar olvadni – s közben nem érti, miért 
nem boldog választott hazájában. 
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A vendégmunkásoknak és a menekülteknek sérül a nemzeti identitása. A befogadó ország kötelessége 
biztosítani a feltételeket a nemzeti kultúrájukhoz tartozó alapvető szokások gyakorlásához. Ennek elle-
nére nem könnyű idegen országban élni. 
A nemzeti identitáshoz kapcsolódó érzelem a hazaszeretet. Ez biztosítja a kötődést, a biztonságot. Ez a 
szeretet bizonyos esetekben háborúk, forradalmak idején önzetlenséget, áldozatvállalást kíván, de általá-
ban olyan értékelő viszonyt jelent, amelybe a kritikai állásfoglalások is beleillenek. 
Mutassunk rá, hogy minden állampolgár felelős saját hazájáért. 
A nemzeti büszkeség is nagyon fontos, mert tartást és önbizalmat ad az embernek. Fel kell hívni a tanu-
lók figyelmét, hogy minden nép így van ezzel. Egyik nemzet sem előbbre való, mindegyik az emberi 
kultúra részese is egyben. És ez a sokszínűség teszi érdekessé és értékessé a világot. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, képelemzés, egyéni kutatómunka. 
Beszélgetés: Nemzeti ünnepeink milyen üzenetet hordoznak napjaink emberének? Indokolják válaszai-
kat! 
Képelemzés: Mi a véleménye a tanulóknak a kivándorlásról? El lehet-e szakadni a hazától? Van-e kü-
lönbség a fotókon ábrázolt kétfajta kivándorlás között? 

 
1904. Kivándorlás Amerikába (dokumentumfotó) 

 
2015. Kivándorlás Angliába (illusztráció) 
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Egyéni kutatómunka: Nézzenek utána a tanulók, hogy településükön kikről neveztek el utcákat. Vajon 
milyen cselekedete miatt lett megtisztelve ezzel a gesztussal az, aki nem olyan ismert közülük? 
Milyen történelmi eseményhez kapcsolódó emlékművek vannak lakóhelyükön? 
Ismernek-e olyan lakóhelyükhöz kapcsolódó történeteket a tanulók, amelyek a történelem nagy esemé-
nyeihez köthetők? 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Buda Béla: Az identitás és az azonosságtudat (IV. fejezet). In uő.: Mentálhigiéné. A lelki egészség tár-
sadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális és gyakorlati vetületei. Animula Kiadó, Budapest, 1994, 
132–162. 
Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 
Márai Sándor: Egy polgár vallomásai. Akadémiai Kiadó, Helikon Kiadó, Budapest, 1990. 

6. résztéma: Többség és kisebbség 

Óraszám: 1 óra 

Cél: 
Láttassuk meg, hogy a társadalom fejlettsége nagymértékben függ az állampolgárok előítéletekhez való 
viszonyától. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók megértik, hogy tolerancia nélkül nem lehet demokratikus társadalomban élni. 

Kulcsszavak: 
Többségi társadalom, kisebbség, etnikum, diszkrimináció, szegregáció. 

A tartalom kifejtése: 
1. Az előítélet meghatározása 
Az előítéletes gondolkodás a felvilágosult emberiség egyik legnagyobb ellensége. Amíg az egyik faj elő-
térbe helyezi magát a másikkal szemben, addig messze vagyunk a fejlett civilizációtól. 
Az előítélet nemcsak faji kérdésekben nyilvánul meg, hanem vallási tekintetben is, illetve a többségtől 
való eltérés minden jelenségében. A negatív előítélethez végső soron gyűlölet is társul, amely végképp 
torzítja a személyiséget. Sajnos háborúk idején tovább erősödik a lappangó előítélet, hiszen ezáltal lehet 
a legyőzendő népcsoportot elpusztítani Az emberiség kollektív tudata mélységesen elítéli a néppusztító 
borzalmakat. 
Az előítéletek egyidősek az emberiséggel. Nemcsak népet, embereket is ki lehet rekeszteni egy adott tár-
sadalomból. De mi is az előítélet? 

„A civilizált emberiség napjainkra nagymértékben uralja az energiát, az anyagot, és általában véve az 
élettelen természetet, és rohamos mértékben megtanulta, hogy miként lehet leküzdeni a testi fájdal-
mat, az idő előtt bekövetkező halált. De ami az emberi kapcsolatokkal való bánásmódot illeti, mintha 
még mindig a kőkorszakban élnénk.” (Allport, Gordon W.: Az előítélet. Osiris, Budapest, 1999, 19.) 

Allport az előítéletekről szóló könyvében elsősorban a faji előítéletek jelenségét vizsgálja. Mint írja, az 
előítélet szó a latin praejudicum-ból származik. Az ókortól kezdve több jelentésváltozáson ment keresz-
tül; az egyik legfrappánsabb meghatározás: 

„a rossz feltételezése másokról elegendő bizonyíték nélkül.” (34.) 

Ez a meghatározás a negatív érzelmi színezetet emeli ki. Allport is elsősorban a negatív érzelmi színeze-
tű előítéleteket vizsgálja. Az előítélet fogalmát így határozza meg: 

„Valamely személlyel szemben érzett idegenkedő vagy ellenséges attitűd, melynek alapja pusztán 
annyiban van, hogy az illető személy egy adott csoporthoz tartozik, és ennek következtében feltétele-
zik róla, hogy a csoportnak tulajdonított negatív tulajdonságokkal rendelkezik.” (36.) 
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Aronson szerint, aki többek között az előítélet jeles ismerője, az előítélet olyan ellenséges vagy negatív 
attitűd, amely téves vagy nem teljes információból fakad, általánosításon alapul. 
A társas lény című könyvében Allporthoz hasonlóan hangsúlyozottan csak a negatív előítéletekkel fog-
lalkozik. 

2. Az előítéletek összetevői 
Az előítéletek két összetevője a sztereotipizálás és az attribúció. A sztereotipizálás egy embercsoport bi-
zonyos jellemvonásainak általánosítása. Nem fakad eleve rosszindulatból, hanem a világ befogadásának, 
a világszemlélet leegyszerűsítésének eszköze. Nem tudunk mindent és mindenkit megismerni, ezért 
anélkül, hogy ismernénk az adott nemzetiségű egyéneket, véleményt alkotunk magáról a népről. 
A másik lényegi összetevő az attribúció. Az emberek szeretnek okot tulajdonítani az eseményeknek. 
Ezek az oksági következtetések legtöbbször a személyiségben rejlő előítéleteken alapulnak. A megtör-
tént eseményeket úgy értékeli az egyén, hogy az ne okozzon feszültséget a személyiségében akkor sem, 
ha tévedett. 

3. Az előítélet okai 
A tudomány négy fő okot talál az előítélet kialakulásához: 
1) A gazdasági-politikai konkurencia, illetve konfliktus. 
Számos kísérlet igazolta, hogy minél alacsonyabb valakinek a társadalmi státusza, az iskolai végzettsé-
ge, annál előítéletesebb. Talán saját sorsuk, társadalmi helyzetük alakítja ki bennük azt a nagyfokú el-
lenérzést, amellyel a náluk elesettebbek ellen fordulnak. 
Itt van lehetőség a különb-érzet kifejezésére, az élet más területén erre nincsen mód. 
Az is tény, hogy, ha munkahelyek kerülnek veszélybe, az addig békésen egymás mellett élő eltérő etni-
kumú csoportok a munkahelyük megőrzése érdekében elfordulnak egymástól, gyűlölni kezdik egymást. 
2) Az áthelyezett agresszió, vagyis a bűnbakképzés folyamata. 
Az ember csak a számára értéktelent tudja elpusztítani. Ez a mechanizmus működött a világ urainak ki-
hirdető népek világpusztító hadseregeiben. E miatt tudtak halálgyárakat létrehozni a II. világháborúban. 
Bűnöket ráolvasni valakire, megtisztítja a személyiséget, lelki békét teremt. 
A bűnbakképzés veszélyes, de jól bevált fegyver a politika kezében: a társadalom gazdasági problémái-
ról könnyedén eltereli a figyelmet. 
3) A tekintélyelvű személyiség 
Adorno autoritarianus, azaz tekintélyelvű személyiségekről beszél. Miben nyilvánul ez meg? Az egyén 
gondolkodásmódja merev, értékrendszere konvencionális, nem tűri a gyengeséget, híve a megtorlásnak, 
gyanakvó, erős tisztelet jellemzi mindenfajta tekintély iránt. 
Csepeli György összeveti a tekintélyelvű és a tekintélyellenes személyiséget. Szerinte a tekintélyelvű 
önmagát dicsőíti, de belül a szorongás, bizonytalanság gyötri. Ezt az éngyengeséget leplezi az ellensú-
lyozó azonosulás. 
A tekintélyellenes személyiség önmagához való viszonya objektív, értékelésének alapelve a teljesít-
mény. Konfliktusaiból nem menekül, elemző-értelmező módon próbálja azokat megoldani. Az előítéle-
tes személyiség legtöbbször már gyermekkorától, a mintakövetés által válik azzá. 
4) Konformitás, vagyis a társadalmi normák szabályainak betartása. 
Ebben benne rejlik a ragaszkodás is a saját szubkultúrához. Fő megjelenési formája az elkülönülés. Nap-
jaink egyik legfontosabb problémája is ezen alapszik. Társadalmi csoportok, etnikumok, de akár még 
pártok is elkülönülnek ahelyett, hogy nyitnának egymás felé; az előítéletek elhatalmasodnak, ami növeli 
a feszültségeket. 
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4. Az előítélet egyéb irányulásai 
Nemcsak a faji elkülönülések jelentenek tehát problémát; elég, ha csak a másság más területeire gondo-
lunk: fogyatékosok, egyéb, a társadalmi normától eltérő csoportok vagy egyének helyzete. 
Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy az embereket nem származásuk, hanem személyiségük alapján kell 
megítélni. 

5. A kisebbség nemzeti identitása és jogai 
Minden nép gazdagabb lesz attól, ha saját kultúrája mellett a kisebbség kultúráját is megismeri. A nem-
zeti identitás megőrzése nem jelent elkülönülést. A magyarországi nemzetiségek például amellett, hogy 
megőrzik saját hagyományaikat, magyarnak vallják magukat (például a cigányság, zsidók, szerbek, 
szlovákok, svábok). 
Beszélhetünk az állampolgári jogokról, melyek minden nemzetiségnek, etnikumnak biztosítja az anya-
nyelvhasználatát, oktatási lehetőségeit, szokásai és vallása gyakorlását. 
Hívjuk fel figyelmüket a határon túli magyarok sorsára, akik ott a kisebbségi sorsot élik meg. 
Az anyaországnak kötelessége figyelni a kisebbségi sorban élőkre, természetesen nem beavatkozva a 
szomszédos országok belügyeibe. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Prezentáció készítése, projektmunka. 
Prezentációk készítése a nálunk élő kisebbségek kultúrájáról, vallásáról. 
Projektmunka-lehetőség: Az előítélet megjelenése az iskola falai között. 
Filmajánlat: Hegedűs a háztetőn (Norman Jewison, 1971). 

 
Jelenet a filmből 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Adorno, Theodor W.: A tekintélyelvű személyiség. In: Csepeli György (szerk.): Előítéletek és csoportközi 
viszonyok, KJK, Budapest, 1980. 
Allport, W. Gordon: Az előítélet. Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 
Aronson, Elliott: A társas lény. KJK, Budapest, 1994. 
Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 
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3. tematikai egység: Korunk kihívásai 

Résztémák: 
A tudományos-technikai haladás etikai kérdései 

Bioetika 
A felelősség új dimenziói a globalizáció korában 

Ökoetika 
Felelősség utódainkért 

A 3. tematikai egységről általában 

Korunk kihívásai 

Órakeret: 8 óra 

Cél: 
Olyan értékelő-elemző magatartás kialakítása, melynek segítségével a tanulók a maga teljességében lát-
ják azon erkölcsi kérdéseket, melyek megoldása egyrészt a különböző országok politikai, gazdasági ve-
zetőinek felelőssége, de emellett az állampolgároké is, hiszen ők is alakítják a világ erkölcsi fejlődését. 
Mutassunk rá, hogy a világ problémái a mi problémánk is. 
Elérendő eredmények: A tanulók képesek véleményt formálni világunk erkölcsi gondjairól. Felismerik, 
mely tényezők veszélyeztetik az emberiség jövőjét. 

A téma tartalmi értelmezése: 
Az igaz, hogy a tanulók már nagyon sokat foglalkoztak a tematikai egység tartalmi kérdéseivel, elsősor-
ban földrajz órákon, de a megadott óraszámban szinte lehetetlen mélységében feldolgozni ezt a szerte-
ágazó problémakört. 
Mivel a felvetett kérdések napjaink minőségét is meghatározzák, feltételezhetjük, hogy tanulóink 17 
évesen már rendelkeznek olyan aktuális ismeretekkel, amelyek segítségével könnyebben tudunk boldo-
gulni a feldolgozásban. 
Az ismeretek elsajátításához segítségül hívtam Maslow híres ábráját. Ez a motivációs piramis adja a ke-
retet, a szinteken végighaladva értelmezzük világunk erkölcsi problémáit. Talán így jobban érzékelhető 
az a komplexitás, amely jellemzi ezt a témakört. 
Mindegyik megjelölt témához csak 1-1 óra jut általában, ami, ahogy már említettem, nagyon kevés. Arra 
azonban elég, hogy gondolatokat ébresszen a tanulókban, saját felelősségüket is megérezve. 
Számomra A közösség és a korrupció problémája című téma nem ide kívánkozik, hanem sokkal 
szerencsésebb A törvény és lelkiismeret problémakörnél beszélni erről. Ezért lesz ebben az egységben 
csak 8 óra. 

A 3. tematikai egység ismeretanyagának részletes lebontása 

1. résztéma: Milyen világban élünk? 

A téma előkészítése: Milyen világban élünk? 

Óraszám: 1 óra 

Cél: 
Alakítsunk ki a tanulókban egy felelősségteljes magatartást az emberiség jövője iránt. 
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Elérendő eredmények: 
A tanulók egységben látják a világot érintő globális problémákat, gondokat. Tudják értelmezni és értik 
Maslow motivációs piramisát. 

Kulcsfogalmak: 
Globalizáció, információ-robbanás, technikai fejlődés, közösségek válsága, elmagányosodás, anyagi kü-
lönbségek, virtuális világ fogsága, fogyasztói világ hatalma. 

A tartalom kifejtése: 
Olyan szempontból szedjük össze a világunk jellemzőit, hogy melyek azok a területek, ahol változás 
szükséges, milyen erkölcsi gondok nehezítik az emberi együttélést. Ezt a problémasort a legszerencsé-
sebb csoportmunkában összeállíttatni. A globalizációból kiindulva lehet kibontani a többi kulcsfogalom 
jelentését. Törekedjünk azonban arra, hogy nézzük meg az előnyöket és a hátrányokat is, ahol lehetsé-
ges. 
Maslow motivációs piramisát úgy mutassuk be, hogy a magyarázatunkból kiderüljön az egyes szintek 
kapcsolata az egyén boldogulása szempontjából. Az egyes ember és az emberiség szükségletei között 
óriási különbségek vannak, de a logika ugyanaz. 
Általánosságban véve csak az az ember jut el az önmegvalósítás szintjéhez, akinél a többi szint rendben 
van, rendelkezésre áll. Természetesen vannak kivételes személyiségek, akik úgy valósították meg önma-
gukat, hogy lemondtak a létfenntartás szükségleteinek vagy a társas kapcsolatok szintjéről. Ide tartoznak 
például azok az emberek, akik vállalták a nélkülözést vagy a magányt, de nem adták fel meggyőződésü-
ket, erkölcsi tartásukat, nem hagyták magukat megtörni – őket szoktuk hősöknek nevezni. A hétköznap-
oknak is vannak hősei, akik attól boldogok, ha másokon segíthetnek. 
Hívjuk fel a figyelmüket két fontos szintre. Az egyik a biztonsági szint, amely az ember életében a ka-
paszkodókat jelenti. A másik az önbecsülés szintje: ha meg tudjuk őrizni önbizalmunkat, és elhisszük, 
hogy értékesek vagyunk, sokkal többre leszünk képesek. 

 
Maslow piramisának szintjei 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, gyűjtőmunka, csoportmunka, érvelés. 
Beszélgetés abból a szempontból, hogy a tanulók miben látják világunk problémáit. 
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Gyűjtőmunka, csoportmunka: A problémák csoportokban történő megbeszélése, összegyűjtése. 
Érvelés: Indokolják meg, miért találják az általuk felvetett jellemzőket veszélyesnek! Hozzanak fel el-
lenérveket is, amelyek a világ szépségeire hívják fel a figyelmet! 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Allport, Gordon W.: Az előítélet. Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 
Aronson, Elliott: A társas lény. KJK, Budapest, 1994. 
Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 
Keményné dr. Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. 
Kocsis Tamás: Emberközpontú fejlődés. In: Valóság, XLI. évfolyam, 99/4. sz. 

2. résztéma: Világszegénység-szegények világa. A fiziológiai szint problémái 

Óraszám: 1 óra 

Cél: 
Megláttatni a szegénység és a fiziológiai szint összefüggéseit. Érzékeltessük, hogy a szegénységnek 
számos erkölcsi következménye van. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók tudják, hogy a szegénység sokszor csapdahelyzetet teremt, és csak a nagyon erősek tudnak ki-
törni belőle. 

Kulcsfogalmak: 
Társadalmi igazságosság, egyenlőség, szegénység fogalma, abszolút és relatív szegénység, mélysze-
génység, létminimum, deviancia, depriváció, előítélet, diszkrimináció. 

A tartalom kifejtése: 
Amióta világ a világ, mindig is volt szegénység. A társadalmi egyenlőség, igazságosság megteremtése 
célként természetesen jelen van az országokban. Ki többet, ki kevesebbet tud tenni a társadalmi egyen-
lőtlenségek csökkentéséért. 
Mutassunk rá, hogy számos országban még az alapvető szükségletek szintje sincs biztosítva. 
A létfenntartáshoz szükséges szint az evés, ivás, alvás meglétét jelenti. Magyarországon is jelentős mér-
tékben szegényedtek el embercsoportok, de ha világviszonylatban nézzük, a nálunk élő hajléktalanok 
irigyelt emberek lehetnének néhány afrikai államban vagy Indiában. Skandináviában ugyanakkor igen-
csak megdöbbennénk a hajléktalanok életkörülményein. 
Nem tudunk tehát olyan mérőszámot mondani, ami kifejezhetné a szegénység mértékét világméretek-
ben, ezért a szegénység relatív voltát kell figyelembe venni. Minden társadalom önmagához mérten tud-
ja a saját szegénységi mutatóit megítélni. 
Eligazító mérőszám egy országon belül a létminimum mértéke. Azt tartjuk szegénynek, aki a létmini-
mum alatt él. A szegénység állapotával együtt járhat a depriváció (jogfosztottság) és a devianciák kiala-
kulása (deviancia: társadalmi normától való eltérés). A devianciák közül a szegénység következménye 
lehet bűnözés, szenvedélybetegségek, öngyilkosság. 
A diszkrimináció megjelenése és az előítélet is kapcsolódik a szegénységhez. Beszéljünk a pozitív 
diszkrimináció szükségességéről, kockázatáról. 
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Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, érvelés, gyűjtőmunka, műelemzés. 
Beszélgetés arról, hogy a tanulók szerint ki a szegény ember, és milyen előítéletek kapcsolódnak a sze-
génységhez. 
Érvelés: Indokolják meg, miért nem lehet teljes egyenlőség az emberek között. 
Képillusztrációk: Fotók a világ gyermekszegénységéről. 

 
Afrikai éhező gyermekek 

 
Pakisztánban gyerekek gyűjtik az élelmiszert Iszlamabad egy szemétlerakó telepén 

 
Kisfiúk dohánnyal töltik meg a cigarettapapírokat Banglades Rangpur városában 

 
A 8 éves pakisztáni kislány, Thaminah Sadiq egy téglagyár munkása 
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Gyűjtőmunka: Keressenek a tanulók olyan civil szervezeteket külföldön és itthon, amelyek a gyermek-
szegénység ellen küzdenek! Ismertessék működésüket! 
Műelemzés: Milyen üzenetet közvetít a festmény a szegénységgel kapcsolatban? Az ábrázolásmód ho-
gyan segíti a szegénység természetének bemutatását? 

 
Pablo Picasso: Kuporgó koldusasszony 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Allport, W. Gordon: Az előítélet. Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 
Aronson, Elliott: A társas lény. KJK, Budapest, 1994. 
Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 

3. résztéma: A globális világ erkölcsi dilemmái. A biztonsági szint kérdései 

Óraszám: 1 óra 

Cél: 
A tanulók megismertetése a globalizáció sajátosságaival. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók véleményt formálnak arról, hogy hol szeretnének élni; miért jó vagy nem jó a tartós távollét a 
hazától. 

Kulcsfogalmak: 
Kulturális keveredés, nemzeti sajátosságok, média hatalma, internet, uniformizált világ, világvárosok, 
elnéptelenedő falvak, világpolgári lét, újfajta népvándorlás, értékvákuum, gyökértelenség, honvágy, me-
nekülttáborok, emberi jogok. 

A tartalom kifejtése: 
Nap mint nap hallhatjuk, hogy a világ globalizálódik. Mit is jelent ez? A gazdaság kezd világméretekben 
egységesülni, egy nagy rendszerré válni. A világméretű vállalatok óriási haszonnal dolgoznak, elnyomva 
akár kisebb, nemzeti vállalkozásokat. 
Az egységesülő világ folyamatosan szűkül is. Az információk áramlása ma már nem okoz gondot. 
Ugyanarról beszél napjainkban egy lengyel és egy ausztrál, ugyanazokat a filmeket nézi a japán és a 
norvég, ugyanazt a híranyagot olvassa a dán és a magyar. Az internet, a különféle számítógépes progra-
mok elképesztő távlatokat kínálnak a tájékoztatásra. 
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Kicsit riasztó ugyanazokat a reklámokat nézni az ugyanolyan stílusú áruházak előtt, amelyekben ugya-
naz a kínálat, és amelyeket ugyanolyan ruhájú eladók kínálnak az ugyanolyan elosztású polcaikról. S az 
ember igazából nem tudja, melyik ország melyik városában jár. Nagyon vigyázni kell arra, hogy a kü-
lönböző vidékek ezernyi különlegessége (nemzeti sajátosságok, színes szokások), vagyis az, ami miatt 
érdemes elutazni, nehogy eltűnjön az egyen-szabályozott üzleti szellemiség miatt. Ügyelni kell az ará-
nyokra. 
A fejlődés, az iparosodás létrehozta a maga világvárosait. Az iparosodással elnéptelenedtek a kis telepü-
lések, a munkalehetőség miatt rengetegen hagyták el a megszokott közegüket és költöztek be a nagyvá-
rosokba. Közülük sokan élik át a kiszakadás élményét. A megszokott, kis világ helyett nyüzsgő, zajos, 
sokszor személytelen környezetbe kerülnek. Ez bizonytalanságot, otthontalanság-érzést okozhat, főleg, 
ha valaki a jobb megélhetés reményében külföldön keres boldogulást. A biztonsági szint sérülhet igazán. 
Elveszti a kapcsolatot a családjával, az otthonával, sokszor még a megszokott utca is hiányozhat. s várat-
lanul rátör a magány, a gyökértelenség érzése. 
Egyre több a megélhetési menekült, akiket embercsempészek hoznak át az ún. zöldhatáron. Őket mene-
külttáborokban helyezik el mindaddig, amíg sorsukról döntés nem születik. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, szövegelemzés, képelemzés. 
Beszélgetés abból a szempontból, hogy a tanulók szerint mi a globalizáció előnye, hátránya. 
Szövegelemzés a honvágyról. 

Márai Sándor: Egy polgár vallomásai (részlet) 

„Tíz éve múlt már, hogy nem jártam odahaza. Párizsban minden reggel megvettem az összes magyar 
lapokat, hazulról elküldték az új könyveket, néha érkezett egy-egy ismerős, akit izgatottan faggattam, 
s aztán legtöbbször csalódottan hagytam el. Nem tudtam, mi történik otthon. (…) 
Nem tudtam semmit. Izgatottan és szomorúan utaztam el Genfből. 
Átmentem Montreux-be, s nyugtalanságom nem enyhült. Éreztem, hogy valaminek vége van számom-
ra, haza kell mennem. Az ilyesmi nem megy naptár szerint. Semmiféle külső érvelés, ok vagy szükség 
nem magyarázták ezt a kényszert. Azt se mondhatnám, hogy valamilyen patetikus „honvágy” tört ki 
rajtam. Nem nógatott haza senki és semmi. Nem is vártak reám otthon. Párizsban kenyerem volt, ott-
honom, barátaim. Már nem láttam úgy a várost, mint turisztikai látványosságot, elmerültem ott a ma-
gam életének valóságában, sokat kaptam környezetemtől, megismertem elsőrendű embereket, sokat 
tanultam. Kényelmesen, szépen, derűsen és békélten éltem Párizsban. És most egyszerre éreztem, 
hogy időm letelt, semmi „dolgom” itt többé, haza kell menni. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy va-
lamilyen szabolcskás, sírva vigadó honvágy tört ki rajtam, hogy sürgős szükségét éreztem a hazauta-
zásnak, mert a »ménes ott delelget a hortobágyi csárda mellett« - vagy valami hasonló, irodalmi érzé-
kenység ejtett meg. A „hortobágyi csárdát” soha nem láttam; a méneshez ma sem értek… (…) 
Mégis, haza kellett mennem. Ez a ’kell’, ez a titokzatos imperativus nem indokolta önmagát. Az em-
ber egész lényével engedelmeskedik e rejtelmes parancsoknak, föltétel, alkudozás nélkül. Tíz éve „él-
tem Európában”, mint valamilyen haladó, szorgalmas növendék; s egyszerre groteszknek, hazugnak 
éreztem helyzetemet. Valahogy nem volt valóságos az életem: mindenből hiányzott az a közvetlen, 
tapintható valóság, tartalom, ami nélkül az élet idegenben idővel feladattá, szereppé változik át. Észre 
kellett vennem, hogy mindaz, amit ’idekünn’ észlelhetek, távol marad tőlem; érdeklődésem szeminá-
riumi; Marcel Proust is érdekel, de másképp, s nem olyan végzetesen, mint egy hazai költő emelkedé-
se vagy bukása; az ebédhez mindig úgy ülök le, ’saját párizsi lakásomban’ is, mintha vendégségben 
lennék valahol, az ételek is úgy ízlenek kissé, mintha kiállításon kóstolgatnám a konyhaművészet 
mesterséges remekeit, a hírek, melyeket a lapokban olvasok, nem érintenek meg, átlapozom a napihí-
reket, nem érdekel, ki halt meg az utcában, s kit harapott meg a kutya. Mindenestől vidéki maradtam 
Európában; a kassai helyi lapot járattam éveken át Párizsba s az ottani városi politika alakulása vagy 
egy helybeli műsoros estély leírása közvetlenebbül érdekelt, mint a francia kormány bukása vagy a 
párizsi Nemzeti Színház gálaelőadásának kulisszatitkai. Haza kellett menni: s a parancsra visszás, 
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lázadó, tiltakozó érzésekkel feleltem. De tudtam azt is, hogy pontosan, szabályosan lezárult valami 
körülöttem, az engedelmességet húzhatom és halaszthatom, de megszökni e parancs elől nem tudok. 
Haza fogok menni, s most már odahaza élek, nem jól és nem rosszul, nem csámcsogva és boldogan, 
inkább csak nyugtalanul fészkelődve, izgágán, tele nosztalgiával és menekülési kísérletekkel, de va-
laminek vége, valami formát kapott, egy életszakasz megtelt tartalommal és kicsordult. Közelednem 
kellett a másik valóság felé, a kis világ felé, a szerepet elszavaltam, s kezdődött helyette a hétköznap 
dadogása, valamilyen nagyon kezdetleges, örök párbeszéd, az én magánéletem párbeszéde a végzettel; 
s ezt a párbeszédet otthon tudtam csak elképzelni, magyarul. Montreux-ből levelet írtam, hogy haza-
megyek.” (Márai Sándor: Egy polgár vallomásai. Helikon Kiadó, Budapest, 1990, 364–365.) 

Képelemzés: A globalizáció mely sajátosságait látjuk a fotókon? 

 
Kínai cipőipar 

 
Afrikai tánctanítás Magyarországon 

 
Dubai városképe 
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Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 
Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 
Márai Sándor: Egy polgár vallomásai. Helikon Kiadó, Budapest, 1990. 

4. résztéma: A fogyasztás etikája. A társas kapcsolatok, az összetartozás szintje 

Óraszám: 1 óra 

Cél: 
Kapjanak átfogó képet a fogyasztás cseleiről, lássák meg, hogy az igazi emberi kapcsolatok sokkal érté-
kesebbek, mint egy tárgy, egy márka. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók látják, hogy a fogyasztás nagyon sok embert fogságban tart, akik elhiszik, hogy a boldogság 
legfőképpen az anyagiakban rejtőzik. 

Kulcsfogalmak: 
Erkölcsi értékek devalválódása, értékzavar, értékvesztés, státusz-szimbólumok, elanyagiasodott világ, 
emberi mohóság, fenntartható fejlődés, valódi emberi kapcsolatok hiánya, boldogságkeresés, illúziók, 
család válsága. 

A tartalom kifejtése: 
A globalizáció hatására egyre jobban előtérbe került az emberekben az igény, hogy választékosan, diva-
tosan öltözzenek, „trendi” tárgyakkal vegyék körbe magukat, még a bútoroknak is megszűnt a tartóssá-
ga. Régen egy hálószobabútor örökre szólt, a népviseletet pedig a személy életkora határozta meg, nem a 
trendek. A régihez való ragaszkodás, a tárgyi emlékek becsülete eltűnőben van. Ha megengedheti magá-
nak valaki, akkor a házát is gyakran váltogatja. Beszéljünk a márkaimádat fogyasztásra gyakorolt hatá-
sáról. Eltűnnek a valódi értékek, s az emberi mohóság egyre kevésbé engedi, hogy az emberek egymásra 
figyeljenek. A bevásárlóközpontok Hankiss Elemér szerint mint új katedrálisok maguk alá gyűrték az 
embereket, úgy járkálnak bennük, mintha kötelességük lenne valami új istennek hódolni. Mit hirdetnek 
mosolyogva a reklámarcok? Vegyél meg mindent, megérdemled. Ez a bezárt mesterséges világ jó illatá-
val, csillogó-villogó pompájával előhozza az emberből a kisgyermeket, akinek minden kell, és mindenre 
rá tud csodálkozni. S el is hiszi, hogy ez az igazi boldogság (Hankiss Elemér: Az emberi kaland. A vá-
sárlóközpont. Helikon Kiadó, Budapest, 1999, 85‒91.). 
Az üzleti világ reklámhadjárata csodákra képes. Fogyasztási túlkapásaink teszik lehetetlenné az életet. 
1968-ban alakult a Római Klub, amelynek keretén belül tudósok próbálták az emberiség túlélési lehető-
ségeit vizsgálni. Arra jutottak, hogy a fogyasztás etikai kérdéseivel is foglalkozni kell, elsősorban mér-
sékelni kellene a fogyasztást. Szerény, megfontolt fogyasztást kellene kialakítani a túlköltekezés helyett. 
Követőket azonban nem nagyon talált az ötlet. A tisztes megélhetési szinten élők viszonyai el kell, hogy 
nyomják a meggondolatlan, túlzásokba eső luxus életformát. Nem bírja el a természet az életszínvonal 
állandó emelését. 
Ez lenne a fogyasztás etikája: visszafogott, megfontolt egyszerűbb igényeket kielégítő fogyasztás, amely 
nem hajszolná bele a gazdaságot sem ebbe az őrületes tempót diktáló, természetellenes versenybe. 
Beszéljünk a tanulóknak az emberi kapcsolatok szépségéről, a valóságos világ kínálta valóságos örö-
mökről. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, szövegelemzés, gyűjtőmunka. 
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Beszélgetés a tanulókkal arról, hogy miért veszélyes az emberi kapcsolatok szempontjából, ha valaki azt 
hiszi, hogy minden megvehető. 
Szövegelemzés, vita: Hankiss Elemér: Az emberi kaland könyvében a Káosz és kozmosz. Ma című fejeze-
tének feldolgozása. El tudják-e fogadni az író kritikáját? Ha nem, milyen érveket tudnak felsorakoztatni 
a bevásárlóközpontok mellett? 

 
Dubai egyik bevásárlóközpontja 

Gyűjtőmunka: Keressenek példákat napjaink státuszszimbólumaira! 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 
Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 
Hankiss Elemér: Az emberi kaland. Helikon Kiadó, Budapest, 1999. 

5. résztéma: Ökoetika és az önbecsülés szintjének összefüggése 

Óraszám: 1 óra 

Cél: 
Láttassuk meg a környezetvédelem fontosságát, s benne személyes felelősségünket is. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók tudják, milyen veszélyei vannak a jövőre nézve az emberi felelőtlenségnek. Értik az önbecsü-
lés és a felelősségtudat összefüggéseit. 

Kulcsfogalmak: 
Az élet tisztelete, utódainkért való felelősség, ökológiai lábnyom, környezetvédő mozgalmak. 

A tartalom kifejtése: 
Az ipari fejlődés hatására a gyárak, üzemek rengeteg mérget juttatnak a levegőbe. Elzárják tőlünk a tisz-
ta levegőt, a mérgező anyagok a savas esővel bejutnak a talajba. A növények gyökerei felszívják, az ál-
latok pedig megeszik, így az emberi szervezet is részesül a mérgező anyagokból. 
Sok helyen megoldatlan a hulladékok megsemmisítése. Innen is bejuthatnak a talajba a lebomló szemét 
kémiai anyagai szennyezve akár az ivóvízkészletet is. Az olajat szállító hajók balesete a tenger élővilá-
gát pusztítja el. 
A hatalmas mennyiségű vegyi anyag légkörbe kerülése, tudjuk, pusztítja az ózonpajzsot. Sokszor lehet 
hallani az általános felmelegedésről. A hőmérséklet tíz évente átlagosan 0,2–0,5 Celsius fokkal emelke-
dik. Ennek következtében a sarkvidéki jéghegyek olvadni kezdenek, így az óceánok szintje évente 3–10 
cm-rel megemelkedik: ez az emelkedés 1 milliárd embert kényszeríthet majd áttelepedésre. 
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A csapadék nagyobb részt télen fog hullani, nyáron jellemző lesz az aszály. Az élővilág különböző fajai 
tűntek, és tűnnek el a környezeti ártalmak hatására. A pusztítás nem szándékos. A jólét igényéből fakad. 
Micsoda ellentmondás! Az emberiség komfortigénye miatt kipusztítja önmagát. 
Azonban az emberek egy része érzi személyes felelősségét is a természeti környezet megóvásában. Hi-
szen ezzel saját életünket is mentjük. Törvények születnek a természet megmentésére. Több ország lét-
rehozta a saját ún. nemzeti parkjait, ahol törekednek a természet érintettségének megőrzésére. 
A nemzetközi mozgalmak közül a legjelentősebb a Greenpeace (A Zöld béke) mozgalom. (1971.) Akti-
vistái sokszor fizikai egészségük kockáztatásával harcolnak egy-egy erdő, egy-egy település megmenté-
séért szemben az ipari, vállalati tervekkel. 
Hívjuk fel a figyelmüket, hogy ma már nálunk is egyre több civil szervezet kezd el tevékenykedni a jövő 
érdekében. 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Gyűjtőmunka, plakátkészítés, szövegelemzés. 
Gyűjtőmunka: Keressenek hazánkban működő természetvédelmi szervezeteket, ismertessék tevékenysé-
güket! 

 
Greenpeace-akció a Zengő védelmében 

Plakátkészítés környezetvédelem témában. 
Szövegelemzés: Konrad Lorenz szerint nyolc fő bűn terheli az emberiséget, amellyel a létét is fenyegeti. 
Fejtsék ki véleményüket Konrad Lorenz gondolataival kapcsolatban! Egyetértenek-e a felsorolt bűnök-
kel? 

Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne 

„1. A föld túlnépesedik, s ez a szociális kapcsolatok túlkínálatával mindannyiunkat arra kényszerít, 
hogy ellenük alapvetően ’embertelen’ módon védekezzünk, továbbá a túl sok egyed szűk térben való 
összezsúfolása közvetlen agressziót vált ki. 
2. A természetes életteret elpusztítjuk, mely által nemcsak a külső környezetet romboljuk le, amelyben 
élünk, hanem az ember önmagát is megfosztja a felette álló teremtés szépségének és a nagyságának 
tiszteletétől. 
3. Az emberiség versenyt fut önmagával. A technológia fejlesztése egyre inkább saját pusztulásunk 
árnyképét vetíti előre és az embert minden értékkel szemben vakká téve, megfoszt bennünket az 
őszinte emberi elmélkedési tevékenységhez szükséges időtől. 
4. Minden mély érzelem és indulat eltűnik az elpuhulás, a technológia és a farmakológia előrehaladása 
következtében. Ez növekvő intoleranciát okoz bármely, a legcsekélyebb kellemetlenséget okozó do-
loggal szemben is. Így eltűnik az embernek az a képessége, hogy átélje azokat az örömöket, melyek 
csak keserves erőfeszítéssel, akadályokat leküzdve érhetők el. A fájdalom és az öröm kontrasztjának 
természet adta hullámzása a hallatlan unalom észrevétlen rezgésévé csillapodik. 
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5. Genetikailag széthull az emberiség. A modern civilizációkban – a ’természetes igazságérzet’-en és 
néhány áthagyományozott jogi tradíción kívül – nincs olyan tényező, mely szelekciós nyomást gyako-
rolna a szociális viselkedésnormák fejlesztésére és fenntartására, jóllehet erre a társadalom fejlődésé-
vel egyre inkább szükség lenne. 
Nem zárható ki, hogy az az infantilizmus, mely a ’lázadó’ ifjúság egy részét szociális parazitává teszi, 
genetikai eredetű. 
6. A tradíciókat leromboljuk. Elértünk egy olyan kritikus pontot, amikor már a fiatalabb generációnak 
nemcsak azonosulnia nem sikerül többé az idősebbel, de azt kulturális értelemben sem képes megérte-
ni. (…) 
7. Az emberiség egyre erősebben dogmásítható. Az azonos kulturális csoportban található emberek 
számának növekedése a közvéleményt befolyásoló technikai eszközök tökéletesedésével párhuzamo-
san a nézetek olyan uniformizálódásához vezet, amelyre az emberiség történetében még sohasem volt 
példa. (…) 
Az egyéniségvesztő hatások mindazok számára kapóra jönnek, akik nagy embertömegeket akarnak 
manipulálni. 
A közvélemény-kutatás, a reklámtechnika, és az ügyesen irányított divat segítik a tömegek feletti ha-
talomra. 
8. Az atomfegyverkezés olyan veszélyekkel fenyegeti az emberiséget, melyeket könnyebb elkerülni, 
mint az előbb felsorolt hét folyamatból fakadókat.” 
(Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne. Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002, 
44‒45.) 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Endreffy Zoltán: „hogy művelje és őrizze…”. Liget Kiadó, Budapest, 1999. 
Lorenz, Konrad: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne. Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002. 
Lorenz, Konrad: Ember voltunk hanyatlása. Cartaphilus Kiadó, Budapest, 1997. 

6. résztéma: A tudományos-technikai haladás etikai kérdései. Az önmegvalósítás egyik alternatívája 

Óraszám: 1 óra 

Cél: 
Világítsuk meg a tanulók számára a tudósok felelősségét, az elvakult tudományos elkötelezettség veszé-
lyeit. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók ismerik a különböző tudományos technológiákban rejlő veszélyeket s az ehhez kapcsolódó 
etikai problémákat. 

Kulcsfogalmak: 
Emberi természet, egoizmus, kíváncsiság, jóság, gonoszság, pusztítás, fejlődés, jólét, állatkísérletek, 
géntechnológia. 

A tartalom kifejtése: 
Az emberi természet alapja a kíváncsiság; a tudós, a feltaláló lételeme, hogy végére akar járni a dolgok-
nak. Kíváncsi az elméletben elgondolt hipotézis gyakorlati megvalósulására is. Vajon hol az erkölcsiség 
határa? Meddig mehet el valaki a tudományosság nevében? Az emberi jólét, ápoltság elegendő indok-e 
az állatkísérletek folytatására? A géntechnológia ellentmondásossága napjaink egyik legösszetettebb 
problémáját hordozza; hasonló horderejű az atomerőművek működtetésének kérdése. 
A tudomány önző és önzetlen is egyszerre. Az emberiség boldogulásáért egyre többet tesz, de a tudós is 
ember, s a saját szakmai sikere is befolyásolja a kutatások menetét. A tudomány kegyetlen játék is lehet, 
de kétségtelen, hogy az emberi agy csodákra képes. 
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De vajon mi tudja visszafogni az emberi tudást, főleg, ha az politikával is társul? 
Vannak és voltak az emberiségnek nagy-nagy találmányai, ami miatt emberek ezrei haltak meg. Gondol-
junk csak a haláltáborok orvosi kísérleteire vagy Hirosima, Nagaszaki sorsára, Csernobil és a többi le-
pusztult atomerőműre, a radioaktív hulladékok nem megfelelő tárolásának problémáira. 

„Korunk ördöge valami egészen félelmetes! Ha áttekintjük mai helyzetünket (1958) beláthatatlan, 
hogy még mi minden történhet. A fejlődés kényszerűen folytatódni fog. A teremtésben található min-
den istenerő fokozatosan emberi kézbe csúszik át. A maghasadással szörnyűség történt, iszonyú hata-
lom adatott az embernek. Amikor Oppenheimer az első atombomba-kísérletet nézte, a Bhagavadgita 
szavai jutottak eszébe: „…fényesebb ezer Napnál.” A világot összetartó erők az emberek kezébe ke-
rültek, olyannyira, hogy akár még valami mesterséges Napra is kedvük támadhat. Isteni erők jutottak 
kezünkre, a mi gyarló emberi kezünkre. Elképzelni is szörnyű. S itt olyan hatalmas erőkről van szó, 
amelyek nem önmagukban rosszak. Ám emberi kézben szörnyűséges veszélyt jelentenek, a gonosz 
ember kezében. S akkor még ne is legyen a Rossz az általunk átélhető, felszíni, számunkra reális vi-
lágban valóság. A Gonosz félelmetes valóság!” (Jung, C. G.: Gondolatok a jóról és a rosszról. Kos-
suth Kiadó, Budapest, 1996, 16.) 

Jung borúlátó állásfoglalása után mutassuk be a tudomány újabb fantasztikus vívmányát, a klónozás, a 
géntechnológia kérdését. 

„A géntechnológia módszere abban áll, hogy az öröklődési anyagot mikroorganizmusokban, növé-
nyekben, állatokban vagy akár az emberben is meghatározott céllal átalakítják, illetve az egyik faj 
egyedeiből géneket visznek át egy másik faj egyedeibe, meghatározott célok elérése érdekében. A 
géntechnológia alkalmazási területei a következők: 
1. Gyógyászat 
A géntechnológia segítségével gyógyítani lehet olyan betegségeket, amelyeket ez eddig egyáltalán 
nem, vagy csak megfizethetetlenül drága gyógyszerekkel lehetett kezelni. 
2. Gazdasági alkalmazások: 
Genetikailag átalakított – például fokozott fagy-, illetve szárazságtűrő növényeket és háziállatokat 
termeszteni, ill. tenyészteni lehet olyan klimatikus és talajviszonyok között is, amelyek korábban me-
zőgazdasági szempontból használhatatlanok voltak. 
3. Környezetvédelem 
Géntechnológiai eljárással elő lehet állítani olyan baktériumokat is, amelyek fontos szerepet játszanak 
a szennyvíztisztításban, azáltal, hogy lebontanak káros szennyező anyagokat, és ezzel elősegítik a 
természeti környezet tisztítását. 
4. Tudományos kutatás 
A modern genetikai kutatásban egyre nagyobb szerepet játszanak a mesterségesen előállított élőlé-
nyek. Egyrészt ez jelenti a genetikai eredetű betegségek gyógyításának új lehetőségeit, de jelentheti a 
mesterségesen előállított veszedelmes baktériumfajták elterjedését, az emberi klónozás veszélyeit.” 
(Endreffy Zoltán: „hogy művelje és őrizze…” Liget Könyvek, Budapest, 1999, 137‒139.) 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: Szövegfeldolgozás, érvelés, vita, képelemzés. 
Szövegfeldolgozás: A tanulók hasonlítsák össze Szilárd Leó és Teller Ede az erkölcsiség szempontjából. 
Fejtsék ki véleményüket! (Az erkölcsi dilemma az atombomba ledobása Japánra.) 

„Szilárd Leó a német vereséget látva még a fegyverletétel előtt gondolkodni kezdett: 
– Mi értelme van a bombaépítés folytatásának? – Erről írt beadványát Compton, a Metallurgiai Labo-
ratórium vezetője elolvasta, és 1945. április 12-én ezt mondta: – Remélem, ezt elküldi Roosevelt el-
nöknek, hogy ő is elolvassa. – De Roosevelt épp ezen a napon meghalt. 
Truman lett az új elnök, aki csak ezután értesült az atombomba-programról. A fizikusok megnyugta-
tásra Compton igazgató úr egy bizottságot hozott létre a Németországból emigrált Nobel-díjas, James 
Franck vezetésével annak megvizsgálására, hogy kell-e használni az atombombát. A Franck-jelentés – 
amelynek szövegét Szilárd sugallta – 1945. június 11-én készült el. Azt ajánlotta, hogy ne vessék be 
az atombombát Japán ellen, hanem csak mutassák be annak hatását a japán vezérkar előtt azzal a fi-
gyelmeztetéssel, hogy ha Japán nem szünteti meg a háborúskodást, akkor bevetik ellene a bombát. 
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A jelentést James Franck, D. J. Hughes, J. I. Nickson, E. Rabinowitch, G. E. Seaborg, J. C. Stern és 
Szilárd Leó írták alá. A Franck-jelentést Compton hivatalosan elküldte Washingtonba, ott azonban a 
katonai vezetőség visszatartotta, sohasem került Truman elnök kezébe. 
Látván a hivatalos út hatástalanságát, Szilárd személyesen ment Washingtonba, hogy Truman elnök-
kel találkozzék, ámde sikertelenül: a titkár James Byrneshez (a későbbi külügyminiszterhez) utasítot-
ta. Einstein ajánlólevelével fölfegyverkezve Szilárd vonatra szállt, hogy Byrnesnek személyesen 
mondja el érveit az atombomba Japánra történő ledobásával szemben. – Byrnes azt mondta, hogy két 
milliárd dollárt elköltöttünk az atombomba kifejlesztésére, és a Kongresszus tudni akarja, mire ment 
el ez a pénz. Azt is magyarázta, hogv a bomba bevetése nyomást gyakorol Oroszországra, és az job-
ban kezelhető lesz az elkövetkező tárgyalásokon, ha ismeri Amerika katonai erejét. Amikor elmond-
tam aggodalmamat, hogy ha mi bevetjük a bombát, akkor rövidesen Oroszország is atomhatalommá 
válik, ő Groves tábornokra hivatkozott: »Groves azt mondta nekem, hogy Oroszországban nincsen 
urán.« 
Pár évvel ezután Byrnes elpanaszolta Tellernek: – Remélem, hogy Ön nem olyan fajta magyar, mint 
Szilárd. Mert az borzasztó ember, ő akarja megmondani, hogy én pontosan mit tegyek. 
Ezek után a tapasztalatok után Szilárd Leó maga megfogalmazott egy Memorandumot és ezt atomfi-
zikusok közt körözte aláírásra: 
– Tudományos fölfedezések, amelyekről az amerikai népnek nincs tudomása, befolyásolhatják e nem-
zet jövőjét. Mi, aláíró fizikusok az atomenergia területén dolgoztunk. Eddig attól féltünk, hogy az 
Egyesült Államokat atombomba-támadás érheti. Azt gondoltuk, hogy ennek megelőzésére egyetlen 
lehetőség, hogy a támadót visszarettenti a nukleáris ellencsapástól való félelem. Ezt a fenyegetést má-
ra elhárította Németország legyőzése. Úgy érezzük, hogy hangoztatnunk kell: nincs jogunk Japán el-
len atomtámadást intézni, legalábbis addig nem, amíg részletesen nyilvánosságra nem hozzuk, milyen 
feltételeket rónánk ki Japánra, ha letenné a fegyvert. Atombombát sohasem szabad bevetni, mielőtt 
alaposan megfontolnák ennek erkölcsi felelősségét. Annak a nemzetnek, amely precedenst teremt az-
zal, hogy pusztításra alkalmazza a természet ezen most felszabadított erőit, viselnie kell a felelősséget, 
amiért egy elképzelhetetlen mértékű pusztítás előtt megnyitotta az ajtót. Ha megengedjük, hogy a há-
ború után olyan helyzet alakuljon ki, amiben a versengő hatalmak ezen romboló eszközök ellenőrizet-
len birtokosaivá válnak, akkor az Egyesült Államok és más nemzetek városait váratlan megsemmisü-
lés folyamatos veszélye fogja fenyegetni. Az atomfegyver elterjedésének megakadályozása az Egye-
sült Államok szent kötelessége, hiszen ennek a nemzetnek adatott vezető szerep az atomenergia fel-
szabadításában. Az ebből fakadó anyagi erőtöbblet az Egyesült Államokra az önkorlátozás kötelessé-
gét rója ki. Ha mi ezt a kötelezettséget megsértenénk, erkölcsi helyzetünk nemcsak a világ szemében 
rendülne meg, hanem saját szemünkben is. Sokkal nehezebbé tenné, hogy a pusztítás kiszabadított 
erőit újra ellenőrzés alá vonjuk. 
A Met Labban 68 atomfizikus írta alá a Memorandumot. Szilárd elküldte azt Oak Ridge-be és Los 
Alamosba. Wigner Jenő Oak Ridge-ben aláírta, és további aláírásokat is gyűjtött. (…) 
A Memorandumot Szilárd Leó Teller Edének is elküldte Los Alamosba, hogy gyűjtsön aláírásokat. 
Erre Teller budapesti előadásában (1993) így emlékezett vissza: – Magam aláírtam volna a Memoran-
dumot, de nem mertem aláírásokat gyűjteni, mielőtt megkérdezem Oppenheimert, a Laboratórium 
igazgatóját. Oppenheimer jó fizikus – ezt mindnyájan tudtuk. A politikába is belekerült. Mint a Labo-
ratórium igazgatója, hatalmas munkát szervezett meg. Eredményeink emberek ezreinek a gondolatain 
és ezen gondolatok megvalósításán alapultak. Oppenheimer mindenkinek ismerte az erősségét és a 
gyöngéjét. Tudta, mi van bennük, mi van sikereik és kudarcaik mögött. Egyénisége erősen hatott min-
denkire. Amikor megmutattam neki Szilárd levelét, ez az ember, aki általában visszafogottan viselke-
dett, nagyon mérges lett: »Hát mit tud ez a Szilárd? Mit tud Franck, hogy beleszól a politikába? Was-
hingtonban elsőrangú emberek dolgoznak, akik értik a japánokat és tudják, mit kell tenni. Mi, műszaki 
szakemberek – mérnökök, fizikusok – maradjunk a magunk feladatainál, ne szóljunk bele a politiku-
sok dolgába.« Ma már nagyon sajnálom, de akkor megengedtem Oppenheimernek, hogy lebeszéljen. 
Írtam Szilárdnak egy levelet: »Sokat gondolkoztam az atombomba azonnali katonai alkalmazása ellen 
felhozott kifogásaidon. Elhatároztam, hogy én nem teszek semmit. Először hadd mondjam meg, nem 
remélem, valaha is megtisztulhat a lelkiismeretem. Amin dolgozunk, az olyan borzasztó, hogy semmi 
politikai tiltakozás nem oldozhat föl. Azért végeztem ezt a munkát, mert tudományosan érdekelt, és 
nagy belső ösztönzést éreztem ennek kutatásához. Ha sikerülne engem meggyőznöd, hogy morális el-
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lenvetéseid helytállóak, abbahagynám ezt a munkát, de nem hiszek abban, hogy bármely fegyvert tör-
vényen kívül lehet helyezni. 
Ha van egy kis esély a túlélésre, azt csak a háború teljes kiküszöbölése adhatja meg. Minél döntőbb 
egy fegyver, annál biztosabb, hogy háborús konfliktusban használni fogják, amit semmiféle megálla-
podás nem tud megakadályozni. Egyedüli lehetőségünk, hogy az általunk ismert tényeket az emberek 
elé tárjuk. Ez talán meggyőz mindenkit, hogy a következő háború végzetes lesz. A felelősséget végső 
fokon az emberekre kell hárítani. Ez csak úgy lehetséges, hogy a tényeket közreadjuk. « – Leveleinket 
Los Alamosban cenzúrázták. Tudtam, hogy levelem először minden bizonnyal Oppenheimer íróasz-
talára kerül, ezért nem említettem a levélben az Oppenheimerrel lefolytatott beszélgetésemet. – Ezek 
számomra személyesen sokat jelentettek. Láttam, milyen sok ember pusztult el Hirosimában. Néhány 
hónappal utána megtudtam, hogy Oppenheimer Washingtonban részt vett egy zártkörű hivatalos ülé-
sen. Ezt az ülést később Compton leírta ’The Atomic Quest’ című könyvében. A leírás szerint Fermi 
nagyon óvatos volt az ülésen, ő általában arra ügyelt, hogy a többséghez csatlakozzék, mert nem volt 
járatos az amerikai politikában, ezért csendes maradt. Compton és még inkább Laurence azt gondolta, 
hogy a bomba hatását be kellene mutatni a japánoknak. De Oppenheimer mindenkit rábeszélt, hogy 
jelentsék. »A Tudományos Bizottság véleménye szerint az elkészült bombát azonnal használni kell.« 
Nekem pedig azt mondta Oppenheimer, hogy a tudósok ne szóljanak bele a döntésekbe. Szavai engem 
befolyásoltak. 
Neki ugyanekkor nagyon határozottan az volt a véleménye, hogy a bombát használni kell, és ezt a vé-
leményt nagyon aktívan képviselte magas politikai fórum előtt. 
Ehhez két megjegyzést kell fűznöm. Az első megjegyzés: bármit is tettem volna akkor, nem befolyá-
solta volna a történéseket. A második (kevésbé világos, de biztos) megjegyzés: amit Oppenheimer és 
három társa ajánlott, soha nem jutott el Truman elnök asztalára. Amit javasoltak – ma így látom – 
nagy tévedés volt, de ami történt, az ettől a nagy tévedéstől függetlenül történt meg. Egy másik bará-
tom, Lewis Strauss (bankár, azután ellentengernagy, később az Atomenergia Bizottság kinevezett ve-
zetője) írt egy könyvet: ’Emberek és döntések’. Van benne egy fejezet Hirosimáról. Elég, ha a fejezet 
címét idézem: ’Ezer évig tartó megbánás’. Lewis Strauss általában támogatta a fegyverfejlesztést, de 
ezt a bombázást ellenezte. Másrészt az az Oppenheimer, aki a háború után le akarta állítani az atom-
fegyverekre vonatkozó kutatást, ekkor az atombombázás mellett volt.” (Marx György: A marslakók 
érkezése. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000, 61‒64.) 

Képillusztrációk: 

   
         A nagaszaki atombomba robbanása       Összeégett karóra az atomtámadás után 
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Érvelés, vita: A génmanipuláció mellett és ellen. 
Képelemzés: 

   
             Miért jó, ha minden gyümölcs egy gyümölcs?           Íme, a kék eper, de minek? 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Endreffy Zoltán: „hogy művelje és őrizze…”. Liget Kiadó, Budapest, 1999. 
Marx György: A marslakók érkezése. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000. 
Merle, Robert: Állati elmék. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2014. 

7. résztéma: Bioetika. Az önmegvalósítás másik alternatívája 

Óraszám: 1 óra 

Cél: 
Mutassunk rá emberi életünk törékenységére! Emeljük ki felelősségünket saját sorsunk alakításában és 
családtagjainkkal való kapcsolatunkban. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók látják az emberi élet értékét; tudják, hogy szeretteinkkel való kapcsolatunk ápolása nagyon 
fontos. 

Kulcsfogalmak: 
Abortusz, eutanázia, klónozás, fogyatékosság, élethez való jog, emberi méltóság. 

A tartalom kifejtése: 
1. A születés 
Az Általános Emberi Jogok Nyilatkozatának 1. cikkelye kimondja, hogy minden emberi lény szabadon 
születik, és egyenlő méltósága, joga van. A 3. cikkely szerint minden személynek joga van az élethez. 
Az emberi élet kezdete mindig is vitákra adott lehetőséget. Az alapkérdés: Honnantól számoljuk az új 
életet? 
A vallás már a fogantatástól kezdve új emberről beszél. Az orvostudomány megengedőbb: abortuszra a 
12. hétig van lehetőség. Hazánkban nagyon nagy számban végeznek terhességmegszakítást. 2012-ben 
kb. 36 ezer művi vetélés történt, s ami aggasztó, sok köztük a kiskorú. A téma rendkívül kényes: érinthe-
ti az előttünk ülő tanulót vagy valamely családtagját, barátnőjét. Nem javaslom, hogy ítélkezzünk; leg-
feljebb annyit tehetünk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szexualitás felelősséggel jár. 

2. A fogyatékosság 
Az emberi méltóság védelme ürügyén vitassuk meg a fogyatékosok helyzetét Magyarországon. Magya-
rázzuk meg a tanulóknak, hogy ez az állapot nem elhatározás kérdése: bárkivel előfordulhat, elég csak 
egy baleset, és az egyén máris rengeteg nehézséggel kerül szembe a pszichés megrázkódtatás mellett. 
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3. A halál 
Az emberi élet befejezése sem egyszerű probléma, nemcsak annak kezdete. Mikortól mondunk le vala-
kiről, illetve az egyén saját elhatározásából mikor akar eltávozni az életből? Az eutanázia is legalább 
olyan komoly dilemma, mint az abortusz. Van-e joga egy kívülállónak dönteni egy kómában lévő beteg-
ről, például arról, hogy levegyék-e a gépről? S egy fájdalmakkal küzdő ember vajon meg tudja-e ítélni, 
hogy be akarja fejezni az életét? És ha a következő nap már máshogy döntene? 
Nagyon nehéz kérdések ezek. A halál az élettől való elszakadás. A haldoklás éppolyan megpróbáltatás-
sal jár, mint a megszületés. Születés és halál az életünk két alappillére. Azonban egyáltalán nem min-
degy, hogy a közte levő életet hogyan töltöttük meg tartalommal. S az sem mindegy, hogy kapunk-e az 
elszakadás küzdelmében lelki nyugalmat, békét, amely az örömteli életünk tudatából táplálkozik, vagy 
még akkor is az elrontott élet okait keressük zaklatottan, keserűen. 
A legkegyetlenebb érzés a halálban a megmásíthatatlanság, az „egyszer volt, többet nem lesz” érzése. A 
haldoklónak és a hozzátartozóknak a búcsú a legfájdalmasabb. 
Próbáljunk arról is beszélni, hogy, amennyire lehetőségeink és pszichés állapotunk engedi, a haldoklót 
ne hagyjuk magára! Ne magányosan kezdje el az ismeretlen utat, álljunk ott mellette, fogjuk a kezét, 
ameddig lelkünk hagyja. 
Aki élve marad, annak le kell küzdenie a másik hiányát. Van, aki egész hátralévő életében nem képes 
feldolgozni a megmásíthatatlant. Egy álomvilágban él, s nincs kedve felébredni, az elhunytat élőnek te-
kinti, nem tud elszakadni. 

„Elfogadni tudni a másik halálát annyit jelent, mint elfogadni: „Egy soha viszont nem látást.”, egy 
hang és gyengédség, esetleg gyűlölet megszűntét, melyek hordozói voltak a kapcsolatnak, belenyu-
godnia közösen elképzelt jövő szétfoszlásába, az örökös és végleges hiányba. Az életmód megváltozá-
sa közös cselekvések és helyek, tárgyak, érzelmek felszámolása, átalakítása, egyszóval a realitás elfo-
gadása „őnélküle”, ez jelenti a gyászmunkát, vagyis a tudatról, a tudattalanról, az érzelmekről és ösz-
tönökről egyformán szó van. Mindegyik síkon le kell zajlania a veszteség elfogadásának. (17.) 
A szeretett személy, az életünk központjában lévő személy elvesztése csak akkor realizálható, ha bi-
zonyos feltételek teljesítésére képesek vagyunk. Függetlenedni kell a halál okától. És meg kell szaba-
dulni a bűntudattól, az olyan tipikus gondolatoktól, mint például az elvesztett lény halálának akaratlan 
kívánása, a lelkifurdalástól, hogy fájdalmat okoztam neki, nem tettem meg mindazt a jót, amit megte-
hettem volna, megakadályozhattam volna a halálát, nem szerettem eléggé. (Ki tett meg minden jót? Ki 
nem okozott fájdalmat? Ki szeretett eléggé?) (18.) 
A bekövetkezett halál szembesülés az ismeretlen és érthetetlen állapottal: szembesülés saját várható 
halálunkkal és annak lehetséges módjával: a többi szeretteinket fenyegető halállal. Egyáltalán a végle-
ges elveszítéssel. (43.)” (Polcz Alaine: Gyászban lenni. Pont Kiadó, Budapest, 2000.) 

S mivel a halál problematikája sok fiatalt is érint, csak annyit beszéljünk róla, ami inkább az erkölcsisé-
gét érinti. Megemlíthetjük például különböző kultúrák halottbúcsúztató szokásait. A virrasztás, halotti 
tor szerepét, a gyász közösségi megosztását a népi kultúrákban, napjaink haláltól való idegenkedésének 
okait. 

4. A klónozás 
A bioetika tárgykörébe tartozik még a klónozás kérdése is. Mennyire lehetne külön egyednek tartani azt 
a lényt, aki megszólalásig hasonlít az elhunyt családtagra? Van-e önálló személyisége? Mi történik ak-
kor, ha tulajdonságok megrendelése által alkotnak a tudósok új egyedeket? Van-e joga az embernek be-
leszólni a természet rendjébe? 
Embereket egyelőre nem szabad klónozni. Az első klónozott élőlény a Dollynak nevezett birka volt. Hat 
évet élt. 
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Dolly 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Beszélgetés, szövegfeldolgozás, műelemzés. 
Beszélgetés a születés, a halál, a fogyatékosság erkölcsi kérdéseiről. 
Szövegfeldolgozás: Véleményük szerint bekövetkezhet-e ez az állapot? 

„Zömök, szürke épület, mindössze harmincnégy emeletes. A főbejárat felett a felirat: Belső-londoni 
Keltető- és Kondicionáló Központ, egy címerpajzsban pedig a Világállam jelszava: Közösség, Azo-
nosság, Állandóság. 
A földszinti hatalmas terem észak felé nézett. Bár az üvegfalakon kívül nyár volt, s trópusi hőség ma-
gában a teremben, hidegen villant ki az ablakon az éles fény, mely éhesen kutatott legalább valami 
felöltöztetett próbabáb, egy lúdbőrös tudós fakó alakja után, de csak a laboratórium üvegjére, nikkeljé-
re, siváran csillogó porcelánjára bukkant. Fagyos hidegre itt fagyos hideg felelt. A munkások fehér 
kezeslábast viseltek, kezükre sápadt, hullaszínű gumikesztyű feszült. A fény fagyott volt, halott, kísér-
teties. Csak a mikroszkópok sárga csöveitől kölcsönzött valami dús, életteli anyagszerűséget, a fény 
úgy folyt végig a fényes csöveken, akár a vaj, érzékien meleg csóvák hosszú, fogyatkozó sora végig a 
munkaasztalokon. 
– És ez itt – nyitotta ki az igazgató az ajtót – a megtermékenyítő terem. 
Amint a keltetők és a kondicionálás igazgatója belépett ide, háromszáz megtermékenyítő szakember 
hajolt műszerei fölé, elmerülve az alig lélegző csöndben, a tökéletes összpontosítás szórakozott, mo-
nológszerű zümmögésében vagy fütyörészésében. Az igazgató sarkában egy csapat újonnan érkezett 
hallgató toporgott, nagyon ifjak, rózsásak és éretlenek, idegesen és szánalmasan. Mindegyiknél volt 
notesz, amelybe kétségbeesve jegyzeteltek, valahányszor a nagy ember megszólalt. Egyenesen a leg-
hitelesebb forrásból. Ritka kiváltság volt ez. A Belső-londoni Keltető igazgatója mindig is fontosnak 
tartotta, hogy személyesen vezesse körbe új hallgatóit a különböző részlegeken. 
Csak azért, hogy legyen összképük – szokta mondani nekik magyarázatul. Mert természetesen kell, 
hogy legyen valamilyen összképük, ha értelmesen akarják munkájukat végezni, bár erre nincs sok 
szükség, ha a társadalom jó és boldog tagjai lesznek. Mert mindenki tudja, hogy a részletek biztosítják 
az erényt és a boldogságot; az általánosságok intellektuális szempontból csak szükséges rosszak. Nem 
a filozófusok, hanem a lombfűrésszel barkácsolók és a bélyeggyűjtők a társadalom alapjai. – Holnap 
majd hozzáláthatnak a komoly munkához – szokta hozzátenni, s enyhén fenyegető jóindulattal rájuk 
mosolygott. – Nem lesz idejük az általánosságokra. De addig… 
Addig még tart a kiváltságos helyzet. Egyenesen a leghitelesebb forrásból a noteszba. A fiúk firkáltak, 
akár az őrültek.(…) 
– Az elején fogom kezdeni – mondta az igazgató, és a buzgóbb hallgatók rögzítették noteszükben 
szándékát: Az elején kezdeni. – Ezek az inkubátorok – intett oda. Kinyitott egy szigetelt ajtót, és 
megmutatta nekik a számozott kémcsövek egymás felett elhelyezkedő polcait. – Az eheti peteanyag. 
Testhőmérsékleten tartjuk – magyarázta –, míg a hím csírasejteket – s itt egy másik ajtót nyitott ki – 
harmincöt fokon kell tartanunk harminchét helyett. A normális testhőmérséklet sterilizálná őket. A 
hőfejlesztő vattába burkolt kosok nemzőképességüket elvesztik. 
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Még mindig az inkubátoroknak támaszkodva, rövid áttekintést adott nekik a modern megtermékenyí-
tési eljárásról, miközben a ceruzák olvashatatlan nyomokat hagyva száguldottak a papírlapokon, elő-
ször természetesen az eljárás sebészeti bevezetésével foglalkozott – »a műtétnek önként vetik alá ma-
gukat a társadalom érdekében, nem is szólva arról, hogy hat havi fizetésnek megfelelő jutalommal jár« 
–, azután beszámolt arról a technikáról, amelynek segítségével a kioperált petefészket életben és aktív 
fejlődésben tartják, majd rátért az optimális hőmérséklet, sótartalom és viszkozitás problémáinak tag-
lalására; utalt arra a folyadékra, amelyben a különválasztott és érett petéket tartják, majd a rábízott 
nyájat a munkaasztalokhoz vezetve megmutatta nekik, hogyan fejtik le ezt a folyadékot a lombikok-
ból, hogyan vezetik ki cseppenként a mikroszkópok különlegesen melegített tárgylemezére, aztán a 
bennük levő petéket hogyan vizsgálják meg, egészségesek-e, majd megszámolják és egy szivacsos tar-
tályba továbbítják őket; hogyan (és most odavitte őket, hogy megnézzék a műveletet) merítik ezt a tar-
tályt valami meleg, húslevesszerű folyadékba, amely a szabadon úszkáló hím csírasejteket tartalmaz-
za; egy köbcentiméterben legalább százezres koncentrációval – tette hozzá nyomatékosan; s elmondta, 
tíz perc múlva miként emelik ki a tartályt a folyadékból, hogyan vizsgálják meg újra a tartalmát, hogy 
amennyiben bármelyik pete termékenyítetlen maradna, s ha kell, megint alámerítsék; hogyan jutnak 
vissza a megtermékenyített peték az inkubátorokba, ahol az Alfák és a Béták a végleges palackozásig 
maradnak, a Gammákat, a Deltákat és az Epszilonokat pedig újra előhozzák, de csak harminchat óra 
múlva, hogy alkalmazzák rajtuk a Bokanovsky-eljárást. 
– A Bokanovsky-eljárást – ismételte meg az igazgató, s a hallgatók aláhúzták ezeket a szavakat kis 
noteszukban. 
Egy pete, egy embrió, egy felnőtt – ez a normális: De a bokanovskyzált pete elkezd sarjadni, osztódni, 
növekedni. A bimbók száma nyolctól kilencvenhatig terjed, s mindegyik bimbóból tökéletesen kiala-
kult embrió, minden embrióból egészen kifejlett felnőtt lesz. Tehát összesen kilencvenhat emberi lény 
fejlődik ki ott, ahol korábban csak egy keletkezett. Haladás. 
– Lényegében a bokanovskizáció a késleltetett fejlődés sorozataiból áll – vonta le a következtetést az 
igazgató. – Gátoljuk a normális fejlődést, és elég paradox módon erre a pete sarjadzással válaszol. 
Sarjadzással válaszol. A ceruzák serényen dolgoztak. 
Az igazgató odamutatott. A nagyon lassan mozgó szalagon éppen egy rekesznyi kémcső jutott be egy 
óriási fémtartályba, egy másik rekesz pedig éppen felbukkant. A gépek halkan zümmögtek. (…) 
– A csövek nyolc perc alatt haladnak át – magyarázta nekik. (…) Ekkor már az eredeti petéből nyolc-
kilencvenhat embrió keletkezett; bizonyára egyetértenek velem, hogy csodálatosan tökéletesítettük a 
természetet. Azonos ikrek, de nem ám csupán kettesével-hármasával; mint a régi elevenszülő korok-
ban, amikor esetleg egy-egy pete véletlenül osztódni kezdett; hanem egyszerre – tucatjával. – Tucatjá-
val – ismételte meg az igazgató, és szétlökte két karját, mintha alamizsnát osztana. 
– Tucatjával! 
Ám az egyik hallgató elég ostoba volt ahhoz, hogy megkérdezze, miféle előny származik ebből. 
– Drága fiam! – Az igazgató sarkon fordult és lecsapott rá. – Hát nem érti? Nem érti?! – Kezét fel-
emelte, arckifejezése ünnepélyes volt. – A Bokanovsky-eljárás a társadalmi stabilitás biztosításának 
egyik legfőbb eszköze! 
Társadalmi stabilitás legfőbb eszköze. 
Egyforma férfiak és nők, azonos adagokban: Egyetlenegy bokanovskizált pete alapanyagából ki lehet 
hozni egy kisebb gyár teljes személyzetét (…). 
Mr. Fostert ott hagyták a lefejtőteremben. Az igazgató és hallgatói beszálltak a legközelebbi liftbe, 
amely felvitte őket, az ötödik emeletre. 
Csecsemőotthonok. Neo-pavlovi kondicionálótermek – mutatta a tábla. 
Az igazgató kinyitott egy ajtót. Hatalmas, puszta teremben találták magukat, mely nagyon fényes és 
napos volt, mert az egész déli fal egyetlen ablakból állt. Fél tucat dajka, akik nadrágból és zakóból ál-
ló, előírásosan fehér művászon egyenruhában voltak, hajukat fehér sapka alá bújtatva a higiéniai sza-
bályok szerint most éppen rózsákkal teli vázákat rakták ki a padlóra hosszú sorban. Nagy vázákat, te-
lis-tele virággal. 
Sok ezer szirom, kipattanóan érett és selymesen sima, mint megszámlálhatatlanul sok apró-kerub or-
cái, de ebben a fényes megvilágításban nem kizárólag rózsaszín és árja keruboké, hanem fényesen kí-
nai, mexikói angyalkáké is, az égi harsonák fúvásától szinte gutaütéses, de halálsápadt is, a márvány 
posztumusz fehérségének sápadtságával. 
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A dajkák vigyázzba merevedtek, amint az igazgató bejött. 
– Elő a könyvekkel! – mondta kurtán. 
A dajkák csendben engedelmeskedtek. A rózsákkal teli vázák közé szépen elhelyezték a könyveket is 
– egy sor gyermekkönyvet, amelyeket csábítóan kinyitottak egy-egy állat, hal vagy madár szépen szí-
nezett képénél. 
– Most hozzák be a gyermekeket. 
A dajkák kisiettek a teremből, és egy-két perc múlva visszatértek, mindegyikük egy magas zsúrkocsi-
félét tolt, amelynek négy dróthálós polcán nyolchónapos csecsemők voltak; mind tökéletesen egyfor-
mák (nyilvánvaló volt, hogy egy Bokanovsky-csoport tagjai), és valamennyien khakiszínű ruhát visel-
tek (mivel Delta-kasztba tartoztak). 
– Tegyék le őket a padlóra! 
A csecsemőket kivették a kocsikból. 
– Most helyezzék el őket úgy, hogy megláthassák a virágokat és a könyveket! 
Miután megfordították őket, a csecsemők rögtön elhallgattak, aztán elkezdtek kúszni azok felé a fé-
nyes színfoltok felé, a fehér lapokon tündöklő vidám alakzatok felé. Ahogyan közelebb értek, a nap is 
kibukkant pillanatnyi fogyatkozásából egy felhő mögül. A rózsák hirtelen fellángoltak, mintegy belső 
szenvedélytől; a könyvek ragyogó oldalain mintha valami új és mélységes jelentés öltött volna testet. 
A csúszó-mászó csecsemők soraiból az izgatottság apró visongásai, az öröm gurgulázása és csicsergé-
sei hallatszottak. 
Az igazgató a kezét dörzsölte. 
– Kitűnő! – mondta. – Mintha szándékosan így rendeztük volna meg. 
Akik a leggyorsabban másztak, azok már a cél közelében voltak. Apró kezek nyúltak ki bizonytalanul, 
megérintették, megragadták, szirmaiktól megfosztották az átszellemült rózsákat, összegyűrték a köny-
vek illusztrált oldalait. Az igazgató megvárta, amíg valamennyien boldog foglalatosságba merültek. 
Aztán így szólt: 
– Most jól figyeljenek! – És kezét fölemelve megadta a jelt. A fődajka, aki egy kapcsolótábla mellett 
állt a terem másik végében, lenyomott egy kis kart.' 
Erős robbanás hallatszott. Egy sziréna visított fel, egyre élesebben. Vészcsengők szólaltak meg őrjítő 
hangosan. 
A gyerekek reszkettek, sikoltozták, arcukat rettegés torzította el. 
– És most – kiabálta az igazgató (mert a zaj süketítő volt) –, most folytatjuk a lecke rögzítését gyenge 
villanyáramütéssel. Ismét intett, és a fődajka lenyomott egy másik kart. A csecsemők sikoltozása hir-
telen megváltoztatta fekvését. Most valami kétségbeesett, csaknem eszeveszett hang jelent meg a gör-
csös, élés kiáltásokban, amelyeket hallatni kezdtek. Apró testük rángatózott és megmerevedett; tagjaik 
görcsösen vonaglottak, mintha láthatatlan dróton rángatták volna őket. 
– Villamos áram van az egész padlósávban! – üvöltötte az igazgató magyarázatképpen. – De ennyi 
elég – intett a dajkának. 
A robbanások megszűntek, a csengők abbahagyták a csengetést, a szirénavijjogás egyre mélyebbre 
váltott, majd beleolvadt a csendbe. A mereven rángatódzó testek elernyedtek, s ami mániákusan őrült 
csecsemőzokogás és üvöltés volt még az előbb, most ismét a megszokott rettegés átlagos sírásává te-
rebélyesedett. 
– Kínálják oda nekik újra a virágokat és a könyveket. 
A dajkák engedelmeskedtek; de amikor közeledni kezdtek a rózsák felé – a cica, a kukori kakas és a 
bégető kisbárány vidám, színes képének puszta látványára –, a csecsemők rémülten húzódtak vissza, s 
rívásuk hangereje hirtelen fokozódott. 
– Nézzék csak – mondta az igazgató diadalmasan –, nézzék csak! 
Könyvek és erős zajok, virágok és áramütések – a kisdedek agyában ezek a párosítások kínosan ösz-
szekapcsolódtak, ugyanilyen vagy hasonló lecke kétszáz ízben való megismétlése után kitörölhetetle-
nül agyukba vésődtek. Amit az ember egybekötött, a természet képtelen arra, hogy szétválassza. 
Azzal együtt fognak felnőni, amit a pszichológusok a könyvek és a virágok ’ösztönös’ gyűlöletének 
szoktak nevezni. A reflexeket megváltoztathatatlanul kondicionálják. Ezek a gyerekek egész életük-
ben mentesek lesznek a könyvek és a növények világától. – Az igazgató a dajkákhoz fordult. – Vigyék 
vissza őket. 
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A még mindig bömbölő, khakiszínű babákat ismét rápakolták a zsúrkocsikra, és kigördítették őket, de 
utánuk ott maradt a fanyar tejszag és a nagyon is jóleső csönd. 
Az egyik hallgató felnyújtotta kezét. Bár ő jól megérti, miért nem lehetséges, hogy az alacsonyabb 
kasztba tartozó emberek a közösség idejét könyvekre fecséreljék, s hogy mindig fennáll annak a koc-
kázata, hogy olyasvalamit olvasnak, ami nemkívánatos módon dekondicionálja egyik reflextevékeny-
ségüket, mégis nos, a virágok ügyét képtelen megérteni. Miért veszik a fáradságot, hogy pszichológia-
ilag lehetetlenné tegyék a Delták számára, hogy a virágokat szeressék. (…) 
– Úgy kondicionáljuk a tömegeket, hogy gyűlöljék a szabad természetet – fejezte be az igazgató. 
Ugyanakkor kondicionáljuk őket, hogy kedveljék valamennyi szabadtéri sportot. Gondoskodunk arról 
is, hogy az összes szabadtéri sporthoz bonyolult felszerelés is tartozzék. Ily módon használják a köz-
lekedési eszközöket, és fogyasztják a gyári termékeket is. Ezért kell alkalmaznunk az elektrosokkot. 
– Értem - mondta a hallgató, s a bámulattól szinte megnémult.” (Huxley, Aldous: Szép új világ. Koz-
mosz Kiadó, Budapest, 1982. Forrás: http://terebess.hu/keletkultinfo/szep_uj_vilag.html. Letöltés: 
2015. 07. 14.) 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Oktatói segédlet: 
Gaizler Gyula – Nyéki Ádám: Bioetika. Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2003. 
Polcz Alaine: Gyászban lenni. Pont Kiadó, Budapest, 2000. 
Huxley, Aldous: Szép új világ. Kozmosz Kiadó, Budapest, 1982. 

8. résztéma: Vajon milyen lesz a világ jövője? 

Óraszám: 1 óra 

Cél: 
Az eddig tanultak ismeretében a tanulók gondolják át az emberiség jövőjének alakulását. 

Elérendő eredmények: 
A tanulók képesek érvelni saját elképzelésük mellett, tudják, hogy a világ alakítása nagyrészt az emberi-
ség erkölcsi állapotától is függ. A világpolitika, a társadalmak fejlettségi szintje az egyén életét is meg-
határozza. 

Kulcsfogalmak: 
Felelősség, erkölcsi értékek, összefogás, bezárkózás, jó, rossz. 

A tartalom kifejtése: 
Nagyon jó össze lehet foglalni a tematikai egység lényegét, összefüggéseit Hankiss Elemér: Nem minden 
út visz Rómába című írása alapján. Miről van itt szó? Jacques Delors az Európai Unió volt elnöke kéré-
sére összeállt egy tudósokból álló munkacsoport, hogy próbáljanak forgatókönyveket gyártani a világ 
jövőjére. Öt változatot lehet feldolgozni a tanórákon. A hatodik inkább csak elmélkedés. Nekünk szól, 
nem a tanulóknak. Többségük nem túl szívderítő. Azonban az öt változat kivonata rendkívül jól hasz-
nálható csoportmunkára. Ismertessük meg a tanulókkal, melyek segítségével alkossanak véleményt, 
számunkra melyik változat a legelfogadhatóbb. 
Íme, Hankiss Elemér megszívlelendő gondolatai a hat forgatókönyv bemutatása kapcsán: 

„Nem minden út vezet Rómába. Illetve pontosabban: Nem Rómába vezet minden út. Hanem például 
Bizáncba. Vagy a vadonba. Vagy a sivatagba. Vagy? Nagyon makacsnak bizonyult az a 18-19. száza-
di hit, hogy az emberiség feltartóztathatatlanul halad egy gazdagabb, békésebb, boldogabb jövő felé. 
Nem tudta megtörni ezt a hitet a huszadik század két világháborúja, megannyi haláltábora, népirtó té-
bolya, véres polgárháborúja, gazdasági összeomlása, a harmadik világbeli milliók éhezése, a gazdag 
nyugati társadalmak erkölcsi bukdácsolása sem. Erős még mindig a piacgazdaság diadalába, a liberális 
demokrácia és a nyugati civilizáció térhódításába vetett hit. Ezt a hitet az elmúlt évtizedekben igazán 
csak a nukleáris konfliktus fel-felerősödő rémképe, az amerikai tőzsde egy-egy megrendülése, az 
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elmúlt években az ázsiai válság kirobbanása, s legutóbb a koszovói konfliktussal kapcsolatos új stra-
tégiák és erőviszonyok kibontakozása zavarta meg. De mindenesetre tény az, hogy az elmúlt években 
már többfelé és többen kezdték számba venni Európa és a világ további alakulásának lehetséges (és 
lehetetlen) alternatíváit. Az alternatívák felrajzolása azért fontos, mert másképp kell felkészülni az 
embereknek és társadalmaknak az egyik vagy másik lehetséges jövőre. Más gazdasági, politikai és 
kulturális intézményekre és stratégiákra, és más emberi készségekre van szükség attól függően, hogy a 
jelenlegi fejlődésfolyamat fut-e tovább, vagy mondjuk, globális gazdasági válságba süllyed a világ, 
vagy egy kezelhetetlen hatalmi konfliktus alakul ki, vagy különösen fontos a lehetséges jövők végig-
gondolása a tanártársadalom és általában a közoktatás szakemberei számára. Mert nem holnapra vagy 
holnaputánra, hanem a következő két-három-négy évtizedre kell felkészíteniük diákjaikat, s e néhány 
évtized alatt gyökeresen megváltozhat a világ. Annak illusztrálására, hogy milyen nehéz feladat ez, 
minthogy egymástól nagyon különböző világokra kell felkészíteni a mai diáktársadalmat, bemutatok 
néhány forgatókönyvet, és bemutatom azt, hogy mennyire más és más emberi készségekre, értékekre, 
magatartásformákra, világértelmezésre lesz szüksége az akkor élőknek attól függően, hogy melyik vi-
lág valósul végül is meg. 
Íme, a hat forgatókönyv rövid leírása: 

1. A ’Diadalmas piacok’ forgatókönyve 
A jelenlegi fejődés fut tovább, vagyis tovább épülnek a globális hálók, gyorsul az információk, tőkék 
és áruk globális áramlása, nő a multinacionális cégek és nemzetközi intézmények befolyása. Kialakul 
egy globális burzsoázia és technokrácia. Fokozatosan csökken a nemzetállamok szuverenitása és ha-
talma. A munkások-alkalmazottak kiszolgáltatottabbá válnak. A jóléti állam intézményrendszere fo-
kozatosan leépül. Tovább szélesedik a szakadék a gazdagok és a szegények között. Növekszik a bűnö-
zés. Az emberek aktív állampolgárokból egyre inkább passzív fogyasztókká válnak. 

2. A ’Száz virág’ forgatókönyve 
A 21. század első évtizedeiben megtorpan a globalizálódás lendülete. Az emberek fellázadnak a nem-
zetközi big business és a globális bürokrácia ellen, a korrupció ellen, a bűnözés terjedése ellen, a 
nagyvárosi elnyomorodás ellen, és egyre inkább visszahúzódnak helyi és regionális közösségeikbe. A 
nemzetállam is veszít jelentőségéből: az emberek kevesebbet várnak tőle, és nem akarják viselni a ter-
heit. Lezárul a ’fogyasztói társadalom’ mai korszaka és a közösségi élet reneszánsza következik el. A 
multinacionális vállalatok és szervezetek átállnak e helyi közösségek kiszolgálására; az élet központja 
már nem a nemzetközi piac, hanem a helyi közösség és ezek hálózata lesz. 

3. A ’Kölcsönös felelősségek’ forgatókönyve 
A gazdasági és pénzügyi globalizáció lelassul, és felerősödik a ’szociális globalizáció’. Egyfajta ’glo-
bális jóléti társadalom’ alakul fokozatosan ki. Felerősödik a társadalmi szolidaritás és felelősségérzet 
szerepe. A kormányzati munka áttekinthetőbbé válik. Felerősödik a megállapodásoknak, az érdek-
egyeztetésnek, a ’társadalmi szerződésnek’ a szerepe. Csökkennek a társadalmi egyenlőtlenségek. 
Megjelennek a közvetlen demokrácia különböző formái és nő a civil társadalmi szervezetek szerepe. 
A nemzetállamok viszonylag erősek maradnak, de átalakulnak szolgáltató államokká. Erős együttmű-
ködés alakul ki ezek között a megújult nemzetállamok között. Az Európai Unió megerősödése. Az 
’európai modell’ terjedése a világban. 

4. Az ’Alkotó társadalmak’ forgatókönyve 
Az emberek fellázadnak az egyre rosszabbul működő állam-gépezetek rutinjai és a globális technok-
rácia hatalmaskodása ellen. Új megoldásokat keresnek; minden téren kibontakoznak a társadalomban 
elfojtott alkotói energiák. ’Összeurópai reform-konferencia’. Új gondolatok, megoldások, javaslatok 
születnek minden területen. A gazdasági és politikai intézmények megújulnak. Új elit nő föl. Gazda-
sági-társadalmi dinamizmus. Megnő az emberek szabadsága arra, hogy megválasszák életpályájukat, 
élet-formájukat, és életstílusukat. A nem-piaci típusú tevékenységek fontosabbá válnak. A mai típusú 
globalizáció lelassul. Új, mondjuk ’posztmodern’ állam és társadalom alakul ki. 

5. A ’Zaklatott szomszédságok’ forgatókönyve 
A világban egyre erősödnek a feszültségek, halmozódnak a megoldatlan problémák. Élesedő harc a 
fogyatkozóban lévő természeti javakért (például víz) és az erőforrásokért (olaj stb.). Konfliktusok, 
válságok, polgárháborúk, helyi háborúk robbannak ki mindenfelé. Világszerte növekszik a félelem, az 
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idegengyűlölet, a türelmetlenség. Kontinentális vagy regionális blokkok alakulnak ki (köztük például 
az ’Európai Erődítmény’), amelyek bezárkóznak, farkasszemet néznek egymással, védik érdekeiket. A 
globalizáció folyamata leáll. A blokkokon belül a nemzetállamok megerősödhetnek, és hajlamossá 
válhatnak parancsuralmi rendszerek kialakítására.” 

Tehát idáig lehetne az órákon felhasználni a szöveget, a többi rész pedig szóljon nekünk, pedagógusok-
nak, okuljunk belőle. 

„5+1. Az ’Alvajárás’ forgatókönyve 
A világ úgy tesz, mintha nagyjából minden menne a maga útján, mintha úgy körülbelül a megfelelő 
irányban haladnánk. A felmerülő kisebb problémák úgy-ahogy megoldódnak, a nagy és nehéz prob-
lémákat (környezet, szegénység, népesedés, erőforrások) a kormányok tovább görgetik maguk előtt. 
2010-ig az emberiség megússza a nagyobb katasztrófákat. Ezek meglehetően szelíd, ’brüsszeli’, ér-
telmiségi forgatókönyvek, s a koszovói lángok fényében egyik másik máris mintha idejét múlta volna. 
De arra alkalmasak, hogy bemutassam, mennyire szerteágaznak jövőnk lehetséges útjai. S hogy lás-
suk, mennyire más emberekre, emberi készségekre, célokra, értékekre lenne, lesz szükség attól függő-
en, hogy az egyik vagy a másik vagy a harmadik világ valósul majd meg. Döntő különbség lesz, lehet 
abban, hogy milyen alapérték körül forog majd a világ (lásd az Első Táblát). 

Első Tábla 
Forgatókönyv   Alapérték 
Diadalmas piacok  Az üzleti siker. A fogyasztás 
Száz virág   ’Nagymama értékek’ 
Kölcsönös felelősségek   Szolidaritás 
Alkotó társadalmak   Önmegvalósítás 
Zaklatott szomszédságok  Biztonság 
Alvajárás    (semmi) 

Ha a Diadalmas piacok forgatókönyve jut érvényre, vagyis ha tovább folytatódik a piaci jellegű globa-
lizáció, akkor az Üzlet, a Fogyasztás, a Siker körül forog majd a világ. A Száz virág szcenariója ezzel 
szemben, úgy hiszem, a hagyományos, kedves, levendulaillatú Nagymama értékeknek kedvezne. Ha a 
Kölcsönös felelősségek forgatókönyve valósul meg, akkor feltehetőleg az emberi, társadalmi Szolida-
ritás válik majd központi értékké. Az Alkotó társadalom az Új gondolatok, az Alkotás, az Önmegvaló-
sítás körül forog majd. A Zaklatott társadalom minden bizonnyal a Biztonságot emelné alapértékké. 
Az Alvajárás világában felpuhulnának, megzavarodnának, összekuszálódnának az értékek. E különfé-
le világokban más és más volna a siker záloga, más és más típusú ember érezné magát igazán otthon 
az egyikben vagy a másikban. (lásd a Második Táblát): 

Második Tábla  
Forgatókönyv   Embertípus 
Diadalmas piacok  Sikeres üzletember, gazdag fogyasztó 
Száz virág   Tisztességes, rendes, tapintatos ember 
Kölcsönös felelősségek  Tudatos, felelősségteljes polgár 
Alkotó társadalmak  Az alkotó ember 
Zaklatott szomszédságok Fenyegetett vár katonája 
Alvajárás   A praktikus, ügyeskedő, közönyös ember 

Vagyis ha a Diadalmas piacok forgatókönyvében hisz a tanár (és az ország oktatási rendszere), akkor 
Sikeres üzletemberekké, Gazdag fogyasztókká kell nevelnie diákjait. Alapvetően más a dolga, ha a 
Száz virág forgatókönyvének megvalósulására számit: ebben az esetben a Tisztességes, rendes, tapin-
tatos emberré válásban kell segítségére lenni diákjainak. A Kölcsönös felelősségek világában viszont 
egy egészen más embertípusra, a Tudatos és felelősségteljes polgárra lesz elsősorban szükség. A Zak-
latott szomszédságok világában a Fenyegetett vár katonájáé lenne a vezető szerep. És így tovább. – 
Hogyan lehet mindezekre a szerepekre előkészíteni a mai iskolák diákjait? Más és más lenne az élet 
központja s tere is a különböző világokban (lásd a Harmadik Táblát). 
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Harmadik Tábla 
Forgatókönyv   Az élet központja 
Diadalmas piacok  Piactér 
Száz virág   Völgyek, dombok, otthonos tájak 
Kölcsönös felelősségek  Civil társadalom, fórum 
Alkotó társadalmak  Alkotóműhely 
Zaklatott szomszédságok  Erődítmény 
Alvajárás   (nincs középpontja) 

Ez a táblázat magáért beszél. S csak azt fűzöm hozzá, újra, hogy egészen másképp és másra kell ne-
velni a diákokat, ha a Piactéren, vagy ha a civil társadalom Fórumain, vagy az Európa-Erődítmény 
bástyáján kell majd helytállniuk. Vagy a szülőföld Otthonos tájain sétálva, illetve az alkotóműhelyek-
ben dolgozva kell megtalálniuk, kialakítaniuk önnön személyiségüket, s emberségüket. Mást jelente-
nek majd, mást jelentenének még alapvető fogalmaink is e különböző világokban (lásd a Negyedik 
Táblát, amely példaképpen a szabadság fogalmának változatait mutatja be). 

Negyedik Tábla 
Forgatókönyv   A Szabadság fogalma 
Diadalmas piacok  A fogyasztó szabadsága 
Száz virág   A helyi polgár szabadsága 
Kölcsönös felelősségek  A közösség szabadsága 
Alkotó társadalmak  Az alkotás szabadsága 
Zaklatott szomszédságok Az erősebb szabadsága 
Alvajárás   A szabadságfogalom relativizálódása 

Ezek nagyon más és más szabadságok. A mai iskolákban ezek közül melyik szabadságtípusra készítik 
fel a diákokat? Vagy mi a szabadságnak az a mélyebb lényege, amely minden világokban eleven erő-
ként hathat? S hogyan kell e mélyebb szabadság forrásait felnyitni diákjaink szívében s elméjében? 
Alapvetően más volna az élet célja s értelme is e különböző világokban (lásd az Ötödik Táblát). 

Ötödik Tábla 
Forgatókönyv   Az élet célja 
Diadalmas piacok  A világ átalakítása egy nagy, boldog shopping centerré 
Száz virág   Rendes, tisztességes élet, család, csendes boldogság 
Kölcsönös felelősségek  Egy igazságos társadalom megteremtése 
Alkotó társadalmak  Az élet és a világ állandó újrateremtése 
Zaklatott szomszédságok Védeni a nyugati civilizációt a barbárokkal szemben 
Alvajárás   Túlélés 

Megint csak azt mondhatom: másképp kell fölkészülnünk, ha a világot egy nagy bevásárlóközponttá 
akarjuk átalakítani, vagy ha célunk egy igazságos társadalom megteremtése országunkban, régiónk-
ban, a világban; vagy ha védenünk kell majd az ’Európai Erődítményt’ a barbárokkal szemben. Lehet-
séges volna olyan sokoldalú s rugalmas lényekké formálnunk diákjainkat, hogy Jolly Jokerként min-
den világokban kitűnően helyt tudjanak majd állni? Annak bemutatására, hogy egymástól milyen 
nagymértékben különbözhetnek ezek a lehetséges világok, hadd tegyek itt közzé egy furcsa táblát. 
Egy táblát, amely arra a szokatlan kérdésre válaszol, hogy hogyan viszonyulnak majd az emberek a 
halálhoz ezekben a különböző világokban (lásd a Hatodik Táblát). 

Hatodik Tábla 
Forgatókönyv   A halálhoz való viszony 
Diadalmas piacok  Nem akarok tudomás venni a halálról 
Száz virág   Szeretem a vidéki temetők szelíd melankóliáját 
Kölcsönös felelősségek  Az emberi haladásért küzdve legyőzi az ember a halált 
Alkotó társadalmak  Az alkotásban megtalálhatja az ember a halhatatlanságot 
Zaklatott szomszédságok Hősi halál Európa bástyáján 
Alvajárás   Így is, úgy is eljön 
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A Diadalmas piacok világában élők már ma se nagyon tudnak szembenézni az elmúlással, a halállal. 
Mindhalálig ragaszkodnak a soha-nem-múlóvá mitizált fiatalsághoz. A Kölcsönös felelősségek vilá-
gában élők az emberi haladásért végzett munkában, az Alkotó társadalmakban élők az alkotásban ta-
lálhatják meg a halhatatlanságot. A Zaklatott szomszédságok világában a legkönnyebb, s legértelme-
sebb halálnak a hősi halál kínálkozik. De ha valaki a halált költői elmúlássá átlényegítő, árnyas vidéki 
sírkertek szelíd bánatát kedveli, akkor legjobb, ha a Száz virág forgatókönyvét választja. Ha frivol 
akarnék lenni, azt mondhatnám: íme, lehetőségeink óriásiak. De komolyra fordítva a szót, hozzá kel-
lene tennem azt is, hogy a feladataink még nagyobbak. Mindenekelőtt ki kell zökkentenünk magunkat 
abból a kényelmes hitből s kerékvágásból, hogy a világ, akadozva ugyan, de bizton halad egy jobb, 
gazdagabb, igazságosabb, szabadabb jövő felé. Ki kell zökkennünk abból a beidegződött tévhitünkből 
is, hogy nagyjában és egészében tudjuk, hogy merre halad a világ. Számba kell vennünk az alternatí-
vákat, a lehetséges jövőbeli világokat. Ha mindezt megtettük, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy vajon 
iskoláink s iskolarendszerünk mennyiben készít elő diákjait ezekre a lehetséges világokra. És el kell 
gondolkoznunk azon, hogy vajon hogyan segíthetnénk diákjainknak a legjobban ebben a felkészülés-
ben. De nem akarok itt recepteket gyártani. Tanárkollégáim nálam sokkal jobban tudják, hogy mi a te-
endő. Befejezésül csupán két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Egyrészt arra, hogy a fenti for-
gatókönyvek nem teljesen zárják ki egymást. A legvalószínűbb jövő az, hogy valamiféle kombináció-
juk válik majd valósággá. S következésképpen – mint mindenkor – a jövőben is sokféle emberre, sok-
féle emberi magtartásra, szerepre, életprogramra lesz szükség és lehetőség a kialakuló új társadalmak-
ban. Remélhetőleg egyik világváltozat, egyik életmodell sem kényszerítődik majd ránk parancsuralmi 
szigorral. Megjegyezem másrészt azt, hogy diákjaink nem csöppennek majd csak úgy egyszerűen bele 
– áldozatként vagy haszonélvezőként – egyik vagy másik világba. Rajtuk is múlik, s világszerte sok 
száz millió társukon is múlik majd, hogy a fenti – vagy más – forgatókönyvek közül melyik valósul 
meg. Előbb-utóbb el kell tehát dönteniük, hogy melyik világban, milyen világban akarnak élni (s vá-
laszthatják a fenti világok valamiféle kombinációját is, vagy akár egy más, itt nem leirt világot is), és 
azután a kiválasztott világ építésén kell dolgozniuk. Felkészíti-e őket az iskola erre a választásra? Ho-
gyan, hol, mikor, milyen eszközökkel? Illetve felkészítjük-e őket arra, hogy a jövőben, legalábbis egy 
tartós átmeneti korszakban, veszélyes és vad vizeken kell majd evezniük, hirtelen változásokra kell jól 
reagálniuk, a bizonytalanság érzését el kell tudniuk viselni, váratlan helyzetekben gyorsan és jól kell 
dönteniük, pályák, lehetőségek, életformák között kell újra és újra jól választaniuk. És mindeközben 
meg kell őrizniük emberségüket, ki kell bontakoztatni képességeiket, meg kell találniuk önmagukat, 
gazdagon ki kell építeniük közösségeiket. S vajon hogyan kell felkészülnünk nekünk, tanároknak arra, 
hogy képesek legyünk diákjainkat felkészíteni erre a remek, de nem könnyű s nem veszélytelen ka-
landra?” (Hankiss Elemér: Nem minden út vezet Rómába. In u.ő.: Új diagnózisok. Osiris Kiadó, Bu-
dapest, 2002, 153‒169. Forrás: http://www.sirbuday.hu/rakoczi/alternativ_jovok.pdf. Letöltés: 2015. 
07. 10. Kiemelések az eredetiben.) 

Javasolt tevékenységformák, módszerek: 
Csoportmunka, vita, plakátkészítés. 
Csoportmunka: az öt forgatókönyv feldolgozása, bemutatása. 
Vita a felvázolt jövőképekkel kapcsolatban. 
Plakátkészítés a forgatókönyvekhez. 

Ajánlott szak- és szépirodalmi források: 
Hankiss Elemér: Nem minden út vezet Rómába. In u.ő.: Új diagnózisok. Osiris Kiadó, Budapest, 2002, 
153‒169. Forrás: http://www.sirbuday.hu/rakoczi/alternativ_jovok.pdf. Letöltés: 2015. 07. 10. 

Filmajánlat: 451 Fahrenheit (François Truffaut, 1966). 
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Jelenet a filmből 
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Tanári segédletek, javasolt szak- és szépirodalmi források, tanulóknak 
szánt irodalmak, egyéb segédanyagok és képek jegyzéke 
Szakirodalmi források 
Allport, Gordon W.: Az előítélet. Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 
Arisztotelész: Nikomakhoszi Etika. Európa Kiadó, Budapest, 1987. 
Aronson, Elliott: A társas lény. KJK, Budapest, 1994. 
Az emberi jogok nemzetközi törvénye. Magyar ENSZ Társaság, Budapest, 1990. 
Badinter, Elisabeth: A szerető anya. Csokonai Kiadó, Budapest, 1999. 
Bayer József: A politikai gondolkodás története. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 
Bereczkei Tamás: A belénk íródott múlt. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 1998. 
Bognár János – Telkes József: A válás lélektana. KJK, Budapest, 1986. 
Buda Béla: Mentálhigiéné. A lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális és gyakorlati 

vetületei. Animula Kiadó, Budapest, 1994. 
Buddha élete és tanítása. Jaloveczky László ford. Pátria Kiadó, Budapest, 1989. 
Csányi Vilmos: Az emberi természet. Vince Kiadó, Budapest, 1999. 
Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 
Dörömbözi János: Erkölcsi alapismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. 
Endreffy Zoltán: „…hogy művelje és őrizze”. Liget Kiadó, Budapest, 1999. 
Fromm, Erich: Az etika pszichológiai alapjainak vizsgálata. Az önmagáért való ember. Napvilág Kiadó, 

Budapest, 1998. 
Fromm, Erich: A szeretet művészete. Helikon Kiadó, Budapest, 1984. 
von Glasenapp, Helmuth: Az öt világvallás. Gondolat Kiadó, Budapest, 1984. 
Gaizler Gyula – Nyéki Ádám: Bioetika. Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2003. 
Hankiss Elemér: Az emberi kaland. Helikon Kiadó, Budapest, 1999. 
Hársing László: Az európai etikai gondolkodás. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2001. 
Hársing László: Bevezetés az etikába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994. 
Lauster, Peter: A szerelemről, a szeretetről. Magyar Könyvklub Kiadó, Budapest, 1995. 
Lorenz, Konrad: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne. Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002. 
Lorenz, Konrad: Ember voltunk hanyatlása. Cartaphilus Kiadó, Budapest, 1997. 
Jézus rejtett szavai. Hubai Péter, Prőhle Károly, Rugási Gyula ford. Holnap Kiadó, Budapest, 1990. 
Jung, Carl Gustav: Gondolatok a jóról és a rosszról. Kossuth Kiadó, Budapest, 1996. 
Keményné dr. Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. 
Kocsis Tamás: Emberközpontú fejlődés. Valóság, XLI. évfolyam, 99/4. sz., 15‒38. 
Krokovay Zsolt: Médiaetika. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2004. 
Marx György: A marslakók érkezése. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000. 
Mazsu János – Setényi János (szerk.): A jó polgár. Csokonai Kiadó, Budapest, 1996. 
Nyíri Tamás: Alapvető etika. Szent István Társulat Kiadó, Budapest, 1994. 
Őszentsége a Dalai Láma – dr. Cutler, Howard C.: A boldogság művészete. Trivium Kiadó, Budapest, 2000. 
Schweitzer, Albert: Az élet tisztelete. Ursus Kiadó, Budapest, 1999. 
Polcz Alaine: Gyászban lenni. Pont Kiadó, Budapest, 2000. 
Popper Péter: A belső utak törvénye. Magvető Kiadó, Budapest, 1981. 
Popper Péter: Istenek órája. Türelem Háza Bt., Budapest, 1996. 
Ude-Pestel, Annaliese: Egy játékterápia története. Párbeszéd Kiadó, Budapest, 1993. 
Wolff, Robert Paul: Autonómia és autoritás konfliktusa. In Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai 

filozófia. Osiris Kiadó, Budapest, 1998, 132‒140. 
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Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 1997, 
41‒60. 

Egyéb források 
Bóna Gézáné Maksay Mária: Ember és társadalomismeret, etika az általános iskolák 7. osztálya számára. 

OKKER Kiadó, Budapest, 2002. 
Bóna Gézáné Maksay Mária: Emberismeret és etika a gimnáziumok 11. évfolyama számára. OKKER Kiadó, 

Budapest, 2003. 
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Tanulóknak szánt szépirodalmak 
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Maeterlinck, Maurice: A kék madár. Magyar Helikon Kiadó, Budapest, 1961. 
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Zemlényi Zoltán: Kitiltottak. Mandátum Kiadó, Budapest, 1989. 

Ajánlott filmek 
Hét év Tibetben (Jean-Jacques Annaud, 1997). 
Hegedűs a háztetőn (Norman Jewison, 1971). 
Amikor a farok csóválja (Barry Levinson, 1997). 
Esőember (Barry Levinson, 1989). 
451 Fahrenheit (François Truffaut, 1966). 
Holt költők társasága (Peter Weir, 1989). 
Berlin felett az ég (Wim Wenders, 1987). 
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Címlap. Körösfői-Kriesch Aladár: Társaság a szabadban (1916). Forrás: http://www.gundel.hu/wp-
content/gallery/festmenyek/370_1.jpg 

4. oldal. Kun Can alkotása (kínai festmény, 1664). Forrás: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADna_m%C5%B1v%C3%A9szete#/media/File:K%27un-
ts%27an_001.jpg 

17. oldal. Brimber, Sisse: Fotó a lascaux-i barlang egyik falfestményéről (é.n.). Forrás: 
http://photography.nationalgeographic.com/photography/enlarge/lascaux-cave-walls-photography.html 
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53. és 74. oldal. Az Al Mulla Plaza, Dubaj egyik bevásárlóközpontja. Forrás: 
http://img.dubaiutak.com/2012/01/dub2_20120103185456_7.jpg 

54. oldal. Greenpeace-akció a Zengő védelmében (2004). Forrás: 
http://archiv.magyarszo.com/arhiva/2004/feb/17/kepek/greenpeace.jpg 
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58. oldal. A nagaszaki atombomba robbanása (1945). Forrás: 
http://www.stop.hu/image/?database_name=articles&database_id=918219&th=gallery 
Összeégett karóra az atomtámadás után (1945). Forrás: http://wigley.bilkent.edu.tr/HiroshimaWatch.jpg 

59. oldal. Hibrid gyümölcs, illusztráció. Forrás: 
http://media.hazipatika.com/cikkek/main/40/8440//genmoodositott2_n.jpg 
Kék eper (2013). Forrás: http://www.hir24.hu/Root/Shared/Pictures/2013/03/07/Kek-eper.jpg 

61. oldal. Dolly, az első klónozott bárány. Forrás: 
http://content.answcdn.com/main/content/img/getty/1/6/1797416.jpg 

69. oldal. Jelenet a 451 Fahrenheit c. filmből (1966). Forrás: http://www.avoir-
alire.com/IMG/jpg/fahrenheit_451_photo_2.jpg 
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Tematikus terv a 3. tematikai egység feldolgozásához 
A tanítási órák tervezéséhez, kivitelezéséhez, az óravázlatok készítéséhez a tanmenetnél bővebb útmutatást adnak a tematikus tervek. A tematikus terv egy 

tantervi témának a tanmenetnél részletesebb megtervezésére szolgál, módot ad a didaktikai feladatok és ezekkel összefüggésben az óratípusok meghatározására 
is. 

A tematikus terv egy kerek egész anyagrésznek, témának, az annak során kialakítandó fogalmaknak, szemléltetési anyagnak, más tárgyakkal való kapcsolat-
nak a tanmenetnél részletezettebb, összefüggő megtervezését jelenti. A tematikus terv általában táblázatos formában készül. 

A készítő pedagógus neve: Bóna Gézáné Maksay Mária. 
Műveltségi terület: Ember és társadalom. 
Tantárgy: Etika (11-12. évfolyam). 
A tanulási-tanítási egység témája: Korunk kihívásai. 
Órakeret: 9 óra 
A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: Az ismeretek elsajátítása járuljon hozzá a tanuló személyiségének gazdagodásához, életvezetésének tudato-
sabb kialakításához, embertársaihoz, s környezetéhez való viszonyában kapjon jelentős szerepet a felelősségtudat. Érezze meg a globális világban rejlő pozitív és 
negatív hatásokat. Tudja jövőjét, életét az lehetőségek figyelembevételével önmaga formálni. 
Tantárgyi kapcsolatok: Irodalom, történelem, földrajz, biológia, társadalomismeret. 

Felhasznált források: 
Hankiss Elemér: Az emberi kaland. Helikon Kiadó, Budapest, 1999. 
Hankiss Elemér: Nem minden út vezet Rómába. In u.ő.: Új diagnózisok. Osiris Kiadó, Budapest, 2002, 153‒169. Forrás: 

http://www.sirbuday.hu/rakoczi/alternativ_jovok.pdf. Letöltés: 2015. 07. 10. 
Lorenz, Konrad: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne. Ikva Kiadó, Sopron, 1989. 
Márai Sándor: Egy polgár vallomásai. Helikon Kiadó, Budapest, 1990. 
Marx György: A marslakók érkezése. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000. 
de Saint-Exupéry, Antoine: A kis herceg. Móra Kiadó, Budapest, 1973. 
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Tematikus terv 
Etika 
Megjegyzés: 
Számomra A közösség és a korrupció problémája című téma nem ide kívánkozik, hanem erről sokkal szerencsésebb A törvény és lelkiismeret problémakörnél 
beszélni. 
 

 Téma megnevezése: Korunk kihívásai Órakeret: 
9 óra 

Óra Tananyag Nevelési-fejlesztési 
célok 
(kompetenciák) 

Didaktikai 
feladatok 
(óratípus) 

Tanulás-
szervezési mód;
alkalmazott 
módszerek 

Szemléltetés 
módja, eszközök 

Ellenőrzés-értékelés 
(előzetes tudásmérés, 
órai, otthoni 
feladatok, 
teljesítmény mérése) 

1. 

A téma előkészítése. Milyen 
világban élünk? 
(Kulcsfogalmak: 
motiváció, Maslow motivációs 
piramisának szintjei, információ-
robbanás, technikai fejlődés, 
közösségek válsága, 
elmagányosodás, anyagi 
különbségek, teljesítménykényszer, 
illúziók, élvezetek hajszolása, 
virtuális világ fogsága) 

Szociális érzékenység, 
felelősségvállalás 
másokért, 
környezettudatosság, 
erkölcsi érzék 
fejlesztése, 
kommunikációs, 
természettudo-mányos, 
technikai, digitális, 
szociális, állampolgári 
kompetenciák. 

Új ismereteket 
feldolgozó óra, 
új ismereteket 
megalapozó 
tények feltárása, 
fogalomalkotás, 
elemzés, 
következtetés, 
összefüggések 
felismerése. 

Egyéni, 
frontális, 
csoportmunka, 
gyűjtőmunka, 
érvelés, 
beszélgetés, 
magyarázat, az 
ábra szintjeinek, 
erkölcsi 
vetületeinek 
értelmezése. 

Füzet, toll, tábla, 
kréta, Maslow 
motivációs 
piramisa, IKT. 

 

Házi feladat: Készíts 
időmérleget egy 
hetedről! Mivel töltöd 
el a napjaidat? 
Formáló-segítő 
értékelés. 
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2. 

Világszegénység, a szegények 
világa. A fiziológiai szint 
problémái. 
(Kulcsfogalmak: szegénység 
fogalma, abszolút, relatív 
szegénység, mélyszegénység, 
létminimum, deviancia, depriváció, 
előítélet, diszkrimináció, társadalmi 
igazságosság, egyenlőség). 

Szociális érzékenység, 
önkéntesség, cselekvő 
állampolgársági 
magatartás, empátia, 
tolerancia, szolidaritás, 
segítségnyújtás, 
esztétikai-művészeti 
tudatosság. 

Vegyes típusú 
óra, motiváció, 
fogalomalkotás, 
ismeretszerzés, 
következtetés, 
általánosítás, 
összefüggések 
felismerése. 

Egyéni, 
frontális, 
beszélgetés, 
magyarázat, 
jegyzetelés, 
képelemzések, 
műelemzés. 

Tábla, kréta, füzet, 
toll, fotók a 
szegényekről a 
nagyvilágból és 
hazánkból. Picasso: 
Kuporgó 
koldusasszony. 
IKT. 

 

A házi feladat 
megbeszélése, 
tanulságok levonása. 
Házifeladat-lehetőség: 
A közösségi szolgálat 
kapcsán készíts 
beszámolót vagy 
prezentációt az általad 
tapasztaltakról a 
szegénységgel 
kapcsolatban! (György-
telep, hajléktalan-
gondozás). A 
színvonalas munkákért 
jeles érdemjegy jár. 
Formáló-segítő 
értékelés. 

3. 

A globális világ erkölcsi 
dilemmái, előnyei, hátrányai. 
A biztonsági szint kérdései. 
(Kulcsfogalmak: uniformizált világ, 
kulturális keveredés, multikultúra, 
nemzeti sajátosságok, internet, 
média hatalma, világvárosok 
növekedése, falvak 
elnéptelenedése, nemzeti identitás, 
más népek tisztelete, napjaink 
népvándorlása, gyökértelenség, 
honvágy, értékvákuum, 
világpolgári lét, menekülttáborok, 
emberi jogok.) 

Tisztelet más kultúrák 
iránt, hazaszeretet, 
emberi jogok 
elfogadása, tolerancia, 
felelősség, 
médiatudatosság 
fejlesztése, 
igazságérzet, 
kommunikáció, 
szociális és 
állampolgári 
kompetencia, digitális 
kompetencia. 

Vegyes típusú 
óra, 
fogalomalkotás, 
következtetés, 
összefüggések 
meglátása, 
rendszerezés. 

Egyéni, 
frontális, 
beszélgetés, 
magyarázat, 
érvelés a 
globalizáció 
előnyei, 
hátrányai 
mellett, 
tanulságok 
levonása, 
szövegelemzés. 

Márai Sándor: Egy 
polgár vallomásai 
részlet, 
fénymásolat. 

A házi feladatként 
elkészített 
prezentációk, 
beszámolók meghallga-
tása, értékelése. 
Formáló-segítő, 
diagnosztizáló 
értékelés. 
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4. 

A fogyasztás etikája. A társas 
kapcsolatok, a szeretet, 
összetartozás szintje. 
(Kulcsfogalmak: erkölcsi értékek 
devalválódása, értékzavar, 
értékvesztés, státuszszimbó-lumok, 
elanyagiasodott világ, a márkák 
imádata, illúziók, emberi mohóság, 
fenntartható fejlődés, valódi emberi 
kapcsolatok hiánya, az 
áhitott boldogság keresése, szeretni 
tudás 
képességének problémái, a 
család helye az egyén életében.) 

Önuralom, tudatosság, 
igényesség, önismeret, 
társas kultúra 
fejlesztése, 
környezettudatosság, 
szociális és 
állampolgári 
kompetencia, hatékony 
önálló tanulás, 
magabiztosság. 

Vegyes típusú 
óra, 
fogalomalkotás, 
összefüggések 
meglátása, 
következtetések 
levonása, 
elsajátított 
ismeretek 
alkalmazása. 

Egyéni, 
frontális, 
beszélgetés, 
magyarázat, 
szövegelemzés, 
vita, 
képelemzés. 

Fotók a 
bevásárlóközponto
król. 
Hankiss Elemér: 
Káosz és kozmosz: 
ma. In: Az emberi 
kaland. A 
vásárlóközpont. 
Helikon Kiadó, 
Budapest, 1997. 

 
Dubai egyik 

bevásárlóközpontja 

Házi feladat: Gyűjts 
össze fotókat az 
internet segítségével, 
amelyek a fogyasztás 
pozitív és negatív 
hatásaira utalnak! 
Indokold választásai-
dat! Formáló-segítő 
értékelés. 

5. 

Az ökoetika. Az önbecsülés 
szintje. 
(Kulcsfogalmak:az élet tisztelete, 
utódainkért való felelősség, 
ökológiai lábnyom, környezetvédő 
mozgalmak, személyes 
tapasztalatok.) 

Fenntarthatóság, 
környezettudatos-ság, 
testi-lelki egészség, az 
erkölcsi érzék 
fejlesztése, tisztelet, 
felelősségtudat, 
empátia, cselekvő 
állampolgári 
magatartás, szociális 
kompetencia, 
esztétikai-művészeti 
tudatosság. 

Vegyes típusú 
óra, 
fogalomalkotás, 
következtetés, 
magyarázat, 
érvelés, az 
elsajátított 
ismeretek 
alkalmazása, 
rendszerezés. 

Egyéni, 
frontális, 
csoportmunka, 
plakátok 
készítése a 
környezetvédele
m témában, a 
plakátok 
bemutatása, 
érvelés, 
magyarázat. 

Rajzlap, festék, 
ecset, filctoll, 
ceruza. 

A házi feladatok 
megbeszé-lése, 
értékelése. Házi 
feladat: Konrad 
Lorenz: A civilizált 
emberiség nyolc 
halálos bűne című 
írásához kapcsolódó 
gondolatok 
megfogalmazása, 
egyéni vélemény 
kifejtése (a szöveg 
fénymásolatának 
kiosztása). 
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6. 

A tudományos, technikai haladás 
etikai kérdései. Az 
önmegvalósítás szintje I. 
(Kulcsfogalmak:az emberi 
természet, egoizmus, kíváncsiság, 
segítségnyútás, jóság, gonoszság, 
pusztítás, fejlődés jólét, 
állatkísérletek, géntechnológia). 

Felelősség, 
szolidaritás, emberi 
méltóság tisztelete, 
szociális érzékenység, 
természettudo-mányos 
és technikai 
kompetencia, digitális 
kompetencia. 

Vegyes típusú 
óra, 
fogalomalkotás, 
következtetés, 
általánosítás, 
összefüggések 
meglátása. 

Egyéni, 
frontális, 
beszélgetés, 
fotók 
megtekintése. 
Szövegelemzés, 
érvelés, vita. 

Hirosima, 
Nagaszaki. 
Csernobil, 
Fukusima, 
állatkísérletek fotói, 
IKT. Marx György: 
A marslakók 
érkezése. Részlet 
(Szilárd Leó és 
Teller Ede 
reagálása az 
atombomba 
kipróbálásával 
kapcsolatban). 
Fénymásolat. 

A házi feladatok 
megbeszélése, 
értékelése. 

7. 

Bioetika. Az önmegvalósítás II. 
(Kulcsfogalmak: abortusz, 
eutanázia, családtervezés, 
elégedettség, boldogság, értelmes 
élet, szeretet, egymásrautalt-ság, 
választás, döntés, értékek, az 
élethez való jog, fogyatékosság, 
erőszakos halál, a háború, a 
halálbüntetés, a végső megnyugvás, 
a halál és a búcsúzás lehetősége. A 
közösség múltbeli szerepe az egyén 
életében a keresztelőtől a halotti 
torig, napjaink gyásza.) 

Empátia, tolerancia, 
önismeret, önkritika, 
mentálhigiéné 
fejlesztése, 
felelősségvállalás 
másokért, önkéntesség, 
családi életre nevelés, 
anyanyelvi 
kommunikáció, 
szociális és 
állampolgári 
kompetencia. 

Vegyes típusú 
óra, 
fogalomalkotás, 
összefügések 
meglátása, 
általánosítás. 

Egyéni, 
frontális, 
beszélgetés, 
érvelés, vita, 
magyarázat, 
tanári 
bemutatás, 
megbeszélés. 

Antoine de Saint- 
Exupéry: A kis 
herceg-részlet (A 
kis herceg halála). 

 

Nézz magadba! 
Mondtad-e mostanában 
valakinek, hogy 
szereted (például a 
családtagjaidnak)? 
Képes vagy-e kimutatni 
a szeretetedet? 
Formális-segítő 
értékelés. 
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8. 

Vajon milyen lesz a világ jövője? Szociális érzékenység, 
állampolgári 
felelősség, anyanyelvi 
kommunikáció, 
állampolgári 
kompetencia. 

Gyakorlóóra, 
következtetés, 
összefüggések 
meglátása, 
ismeretek 
alkalmazása. 

Magyarázat, 
csoportmunka, a 
forgatóköny- 
vek elemzése, 
bemutatása, vita 
az elképzelések-
ről. 

Hankiss Elemér: 
Nem minden út 
vezet Rómába. Hat 
globális 
forgatókönyv. 

Formális-segítő 
értékelés. 

9. 

Összefoglalás. Visszatérés a 
Maslow-i piramis szintjeihez, 
újraértelmezése az elsajátított 
ismeretek felhasználásával. 

Rendszerező 
gondolkodás, 
önismeretfejlesztés, 
globális látásmód, 
hatékony, önálló 
tanulás. 

Új ismereteket 
megszilárdító, 
ismétlő, 
rendszerező óra, 
rögzítés. 

Egyéni, 
frontális, 
felidézés, 
ismétlés. 
Véleményalkotá
s a feldolgozott 
témákról, 
reflexiók 
megbeszélése. 

Füzet, toll. Házi feladat: esszé 
írása. A téma 
választható: 1. A 
szegénység erkölcsi 
kérdései napjainkban. 
2. A tudomány 
fejlődésének erkölcsi 
dilemmái. 
Összegző-lezáró 
értékelés. 
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