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berében tankönyvvé

Az etikaoktatás
kérdései
Az elmúlt években különböző fórumokon megfogalmazódott az
igény, hogy az etika oktatása váljék a közoktatás részévé. Ez a gya
korlatban azt jelenti, hogy az általános iskolában és a kőzépiskolá

ban a tanulók ismerkedjenek meg a legfontosabb etikai értékekkel,
alapelvekkel, és így választ tudjanak adni az őket foglalkoztató
kérdésekre: Miért kell tisztelni a másik embert? A közösségi érdek
miért előzi meg az egyéni érdeket? Miért kell adót fizetni az állam
nak? Etikai szempontból elfogadhatá-e a háború? A tapasztalat
szerint a legtöbb ember - a lelkiismerete szavára figyelve - érzi
a feltett kérdésekre a válaszokat, de az értékek tudatosítása és az
azok szerinti életvitel hiányzik nála. Ennek egyik negatív követ
kezménye az, hogya rábízottakat sem tudja az etikai értékek sze
rinti életre nevelni. Amikor az etikai értékek szerinti nevelés fon
tosságát említjük, meg kell jegyeznünk, hogy az etika szükségessé
gét más országok is felismerték, sőt a világ legtöbb országában ta
nítják is az etikát. A legtöbb helyen úgy, hogy kötelező választani
vagy az etikát, vagy a hittant. Néhány országban felméréseket vé
geztek arról, hogy az emberek miként értékelik az etika oktatását.
A japánok például a legfontosabb tantárgyak közé sorolják. Rang
sorukban az etika megelőzi a japán nyelv és a számtan oktatását.'
Nem ismerjük ennek magyarázatát, de el tudjuk képzelni. Ahhoz,
hogya társadalmi élet, és azon belül a gazdasági, politikai és csa
ládi élet harmonikus legyen, helyes erkölcsi értékítéletre van
szükség.

Az elmúlt években hazánkban is nagy érdeklődés mutatko
zott az etika iránt, s ez az oktatási tervekben is tükröződött. Az
1995-ben kiadott Nemzeti alaptanterv (NAT) szerint az Ember és
társadalom műveltségi területen belül szerepelt az "Emberisme
ret" tantárgy? A 2000-ben kiadott Kerettanterv pedig a 7. és a 11.
osztályban előírta a tantárgy bevezetését "Ember- és társadalom
ismeret, etika", illetve "Emberismeret és etika" néven.' Ezeknek
az állam által kiadott előírásoknak, útmutatásoknak megfelelően

etika könyvek jelentek meg." Ezzel összhangban a főiskolai okta
tásban akkreditálták az etika oktatását, először mint szakirányú
továbbképzést, késöbb mint alapszakot' Azóta némi bizonyta
lanság mutatkozik a pedagógusok körében, mert az Oktatási Mi
nisztérium a Kerettantervet fakultatívvá tette, s így az etikaokta
tás általános bevezetése is kétségessé vált. Az őszinteség kedvé
ért azt is el kell mondani, hogy az iskolák vezetői és a tanárok
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nyilvánította a Szent
István Társulat által ki

adott, a kerettanterv
szerint írt Emberismeret
és etika című könyvet.

5VÖ. Szakirányú tovább
képzési szak, 16/2001.

(V25) OM rendelet;
Alapképzés: 112/2002.

(V15) Kormány rendelet.

Az etikaoktatás
a keresztények
szempontjából

sem mind lelkesednek a tantárgy bevezetésért. Ezt a maguk
szempontjából meg is tudják indokolni, mondván: egyelőre na
gyon kevés a szakképzett tanár, és a diákok is túl vannak terhel
ve. Az idő még nem érett meg arra, hogya tantárgyat oktassuk.
Azonban azok is, akik így vélekednek, a lelkük mélyén tudják,
hogya társadalom sokat veszít azzal, ha a tantárgyat nem veze
tik be. Az egészséges, kibontakozó élethez értékekre van szük
ség. Ennek hiánya megmutatkozik a politikai, a gazdasági és a
kulturális életben.

A keresztények általában pozitívan fogadták az etika oktatásá
nak a hírét, de azért voltak fenntartások is. Néhány bizakodó és
kételkedő vélemény: Az optimisták arra gondoltak, hogy az eti
kát azért kell bevezetni, mert a természetes erkölcsi törvény
alapján mindenkivel meg lehet ismertetni az etikai alapelveket.
A merészebbek arra gondoltak, hogy - a külföldi példák alap
ján - a hittan az etikával együtt az iskolai oktatás szerves ré
szévé válhat. A diákok szülei vagy a diákok döntik el, hogy me
lyiket választják. A pesszimisták így érveltek: Lehet-e hit nélkül
etikát oktatni? Az etikaoktatás nem fogja-e háttérbe szorítani az
iskolai hitoktatást? Az érvek, az ellenérvek és a jelenlegi lehető

ségek ismeretében felmerül a kérdés: hogyan foglaljunk állást az
etika oktatásával kapcsolatban? Reális érvelésnek tűnik, hogya
kereszténység felkínálja azokat az etikai értékeket, amelyeket
kétezer év óta őriz, és a küldetésből fakadóan tovább akar adni
minden ember számára. Ezt nem taktikából, hanem belső indít
tatásból, a közösség javára teszi. A nem keresztény embereknek
nem kell félnie a kereszténység etikai tanításától, mert abban
olyan értékek vannak, amelyek minden ember számára elenged
hetetlenül fontosak. A következőkben röviden bemutatjuk ezeket
a legfontosabb etikai alapelveket.

1. "Személy-központú" gondolkodásmód

6VÖ. Gaudium
et spes, 12.

71bsen Peer Gynt ajkára
adja ezt a kifejezést,
amikor visszatekint a

bűn által megtört, de ne
mes eszmékért lelkese

dő életére. In: Henrik Ib
sen: Peer Gynt (Ford.
Áprily Lajos.) Magyar

Helikon, Budapest,
1993, 195.

A kinyilatkozatás üzenete szerint a teremtett világ "középpontjá
ban és csúcsán" az ember ál1.6 Az "ember" szó ebben az esetben
nem egy elvont fogalmat jelent, hanem a konkrét embert, a min
denki mástól megkülönböztethető egyedet, röviden személyt, aki
"istenbélyeges én tudattal'" él, aki törekszik arra, hogy életét fenn
tartsa és kibontakoztassa, aki nem riad meg akkor, ha korlátjaiba
ütközik, hanem szellemével nekifeszül ezeknek akorlátoknak,
hogy azokat újra meg újra átlépje, szétfeszítse. Az ember komo
lyan veszi egyetlenségét, megismételhetetlenségét, de érzi és tud
ja, hogy önmaga felülmúlását, céljait egyedül nem tudja megvaló
sítani: társra és társakra van szüksége. Ezért belső ösztönzésére, és
tudatosan, célja elérése érdekében baráti kapcsolatokat keres, elkö
telezi magát társa mellett, családot alapít, törekszik arra, hogy ki
sebb és nagyobb közösségekhez tartozzon. S végül - ami talán a
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Alapértékek és
törvények

A személy és a
természet kapcsolata

8VÖ. Evangelium
vitae, 7.

9VÖ. Rerum
novarum, 49.

10VÖ. Pacem
in terris, 23.

legjellemzöbb rá - képes arra is, hogy önös érdekeiről lemondva
másokért áldozatot hozzon. Egyszóval a kinyilatkoztatás közép
pontjában a "személy" áll. Ezt az üzenetet a keresztény etikának is
messzemenőkig figyelembe kell vennie.

Mit jelent etikai szempontból az, hogy a kinyilatkoztatás kö
zéppontjában a személy áll? Nem azt jelenti, hogy az ember
egyéni vágyai elérése érdekében azt tesz, amit akar. Ez nagyon
önző szempont lenne, ugyanakkor teljesen ellene is mondana az
előbb említett alapvető törekvésének, hogy társat és barátokat ta
láljon, hogy ne egyedül, magányosan, hanem másokkal együtt
bontakoztassa ki egyéniségét. Az embernek úgy kell cselekednie,
hogy tettei nyomán a vele együtt élők is - hozzá hasonlóan 
teljességre jussanak. Ez az ősi felismerés indította az embert
arra, hogy tudatosan keresse azokat az értékeket, amelyeket neki
is, és minden embernek figyelembe kell venni. Értelme segítsé
gével így jutott el a legfontosabb értékekhez: az élethez, a barát
sághoz, a hűséghez, az őszinteséghez, az anyagi javak fontossá
gához. E lelki, szellemi és anyagi javak felismerésének fontossá
ga indította őt arra, hogy ezen értékek megvalósítására buzdít
son és ezeket a javakat törvényekkel védje. Ismerjük jól ezeket a
buzdításokat és törvényeket: Tiszteld apádat és anyádat! Ne ölj!
Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne hazudj! Ezek a törvények rész
ben vagy egészben megtalálhatók minden nép erkölcsi kódexei
ben, és ezeket a törvényeket Isten tekintélyével megerősítette

(vö. MTörv 5,6-21). Ezek a törvények képezik az etika alapját,
ezeket a törvényeket kell figyelembe venni az egyes cselekede
teknél. Amikor azonban az ember ezeket a törvényeket alkal
mazza, akkor soha nem feledkezhet meg arról, hogy az embert,
a cselekvő személyt szolgálják. A cselekvő ember nem válhat a
törvény szolgájává, a törvény elvont etikai elvként nem kerülhet
az ember fölé. Ezt fejezik ki Jézus szavai, amikor a szombati elő

írások a jócselekedet akadályává váltak: "A szombat van az em
berért, és nem az ember a szombatért" (Mk 2,27).

Akik ismerik a katolikus egyház etikai tanítását, azok tudják,
hogya teológusok és hivatalos egyházi megnyilatkozások gyak
ran hivatkoznak az ember "természetére" és a "természeti tör
vényre". Így például a Evangelium vitae kezdetű enciklika a ki
nyilatkozatásra és az emberi természetre hivatkozva súlyos bűn

nek tartja az abortuszt.8 A szociális enciklikák közül a Rerum
novarum a magántulajdon jogát az emberi természetre hivatkozva
védi, majd az emberi természetre hivatkozik akkor is, amikor az
örökösödési jogot tárgyalja." A Pacem in terris enciklika pedig, ami
kor az embereknek a társaságokat létrehozó jogáról beszél, annak
elvi alapját szintén az emberi természetben jelöli meg." Felve
tődhet a kérdés: a személyközpontú és a természetre hivatkozó
szemléletek között nincs-e áthidalhatatlan ellentmondás? Megfe
lel-e a személy java az emberi természet törekvésének? Nem
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Személy, természet,
értelem

llVÖ. Emerich Coreth:
Was ist derMensch?

Tyrolia, Innsbruck,
1980, 166.

12UO.

Emberi természet
és kegyelem

13Aquinói Szent Tamás:
Summa Theologiae,

I.q.29.a.1.

kell-e félni attól, hogy az ember természetére, vagyis az ösztöne
ire, vágyaira hivatkozva olyan, minden esetre érvényes törvé
nyeket hoz, amelyek a személyes kiteljesedését akadályozzák?

A perszonalista teológia szerint az emberi természet és a sze
mély között elválaszthatatlan, szerves kapcsolat van, hiszen az
embert a természete, vagyis ösztönei, vágyai indítják arra, hogy
másokkal perszonális, azaz személyes kapcsolatot alakítson ki. Vá
gyai indítják őt arra, hogy önmagából kilépve barátkozzon, hogy
hitvestársával életszövetséget kössön, hogy mint személy egy
közösség aktív tagja legyen, és hogy állandóan nyitott legyen a
természetfeletti befogadására. A természet tehát az ember testi
és szellemi (értelmi) adottságait jelenti, a személy pedig azt a tu
datos és szabad egyediségét, amely a kapcsolataiban e természe
tet kibontakoztatja.II Látható, hogyaperszonalista gondolkodás
mód szerint az emberi természetet nem lehet azonosítani csupán
az ösztöneivel, vágyaival. Az emberi természethez lényege sze
rint hozzátartozik az értelem.12 Az ösztönök, vágyak, törekvések
a jóra indítják az embert, de szükséges, hogy az emberi értelem
ezeket adott esetben felülbírálja, és a fontossági sorrendet megál
lapítsa. Így például az embert ösztönei, vágyai gyakran indíthat
ják olyan ételek fogyasztására, amelyek egészségét károsítják.
Ilyen esetben az értelemnek úrrá kell lennie ezeken az ösztönö
kön, vágyakon.

Az előbbiek alapján látható, hogy az emberi természetet lehet
helyesen és helytelenül értelmezni. Ha a természetet a személy ol
daláról közelítjük meg, akkor nem járunk rossz úton. Ha tehát az
emberi természetet a maga "teljességében" nézzük, amelyre jel
lemző, hogy az ember értelmi képessége az ember jóra irányuló
vágyait, törekvéseit tudatosítja, összeveti hétköznapi tapasztala
taival, értékeket fogalmaz meg és így alakítja az életet, akkor az
emberi természet elengedhetetlen etika fogalom. Ha azonban az
emberi természetet egy olyan velünk született teljesen kész adott
ságként fogjuk fel, amely nemcsak lényegében, hanem egész va
lóságában megmásíthatatlan, és amely minden esetben a jóra in
dít minket, s jelzi, hogy mi a jó, akkor szembekerülünk alapvető

emberi tapasztalatainkkal és az egyház tanításával is. Az egyház
ugyanis azt tanítja, hogy az ember a bűn következtében sebzetté
vált, és az értelmet megvilágosító kegyelem kell ahhoz, hogy
adott esetben erkölcsileg jól tudjon dönteni.

Szembeállítható-e a természet fogalma és az ember javát kere
ső személy fogalma? Felfogásunk szerint nem, mert az ember ér
telemmel irányított természete a személy javát szolgálja. Ezt tük
rözi Aquinói Szent Tamás meghatározása a személyről, amely
szerint "persona est rationalis naturae individua substantia" (a
személy értelmes természetű egyedi szubsztancia)."
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2. Tisztelet és szeretet

Tisztelet lsten,
az élet iránt

14Albert Schweitzer:
Életem és gondolataim.

Gondolat, Budapest,
1974, 127.

Tisztelet önmagunk
és a másik iránt

151mmanuel Kant:
Az erkölcsök

metafizikájának
alapvetése. Gondolat,

Budapest, 1991, 62.

A keresztény ember az egész világot Isten ajándékának tekinti, és
értékesnek tartja. Szellemével keresi, kutatja ezeket az értékeket, és
kifejezi irántuk érzett elismerését. Az értékek elismerését nevez
hetjük "tiszteletnek". Mivel Isten túláradó szeretetével elhalmo
zott minket értékekkel, a tiszteletnek nagyon sokféle irányban
meg kell mutatkoznia. Elsősorban maga a Teremtő Isten felé. A ke
resztény hagyomány ezt a tiszteletet "imádatnak" (adoratio) neve
zi, amelyben szellemével meghajlik a Lét végtelen gazdagsága
előtt. Ezt a szellemi élményt élhette át Mózes a pusztában, amikor
találkozott Istennel. A tűz előtti arcra borulás és a levetett saru az
értelmi és az érzelmi meghajlást jelzi (vö. Kiv 3,1-20). A mikro- és
a makrokozmosz iránti tiszteletet nagyon sokszor a nem hívő em
ber is átérzi. A költő Kosztolányi Hajnali részegség című versében,
belemerülve a csillagos ég káprázatába, hálát ad azért, hogy min
den küzdelme, nehézségei ellenére mégiscsak egy hatalmas Úrnak
"vendége" lehetett ebben a világban.

A tiszteletnek meg kell nyilvánulnia minden élet iránt. Az afri
kai őserdőben kórházat építő Albert Schweitzer egyik utazása
közben - átérezve a természet gazdagságát és pazar szépségét
- találja meg etikájának kulcsát, az "élet tiszteletét", amely ajtót
nyitott számára a világ, az élet elfogadása és az erkölcsi kapcso
latok felé. Az élményre visszaemlékezve kimondja azt az esz
mét, amely a gondolkodó ember alapelve kell, hogy legyen:
"élet vagyok, amely élni akar az életet akaró élet közepette" .14

Az emberi élet tiszteletének elsősorban önmagam felé kell meg
nyilvánulnia. Ez elsősorban önmagam elfogadást jelenti, egyéni
adottságaimmal (értékeimmel, korlátaimmal) együtt. De jelenti
azt a törekvést is, amellyel megpróbálom önmagamat szelle
mi-lelki gazdagodással még teljesebbé tenni. A tapasztalat azt
mutatja, ha az ember nem képes elfogadni önmagát, akkor arra
sem képes, hogy másokat elfogadjon vagy tiszteljen.

A tiszteletnek meg kell nyilvánulnia a másik ember, mint sze
mély felé. A másik emberben elsősorban az egyediséget, vagyis
a megismételhetetlenséget, az önállóságot, a szabadságot kell
tisztelnem, amely a keresztény hit szerint az ember istenképi
ségéből fakad. A másikat mint személyt akkor is tisztelnem kell,
ha annak gondolataival vagy tetteivel nem értek egyet, vagy ha
azt bűnösnek ítélem meg. A tisztelet tehát nem a másik teljes el
fogadását jelenti, hanem azt a törekvést, hogy a másikban felfe
dezzem az értéket, és az érték számomra céllá váljék. Immanuel
Kant ezt a gondolatot tette meg az etikai gondolkodás alapjának:
"Cselekedj úgy, hogy az emberségre, mind a saját személyedben,
mind bárki máséban, mindenkor mint célra és sohasem mint
eszközre legyen szükséged" .15
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16VÖ. Konrad Lorenz:
A civilizált emberiség

nyolc halálos bűne.

Cartaphilus,
Budapest, 2001.

A tisztelet és a
szeretet kapcsolata

Az utóbbi évtizedekben a környezetszennyezés megnövekede
se felhívta a figyelmet arra, hogy nemcsak az embert, hanem az
embert körülvevő és számára létet biztosító természetet is tisztelni
kell. A természet kizsákmányolása bűnnek számít." Az ember azt
a feladatot kapta, hogy a földet "művelje és őrizze" (vö. Ter 2,15).
Etikai megfogalmazással: a természetnek nemcsak eszköz értéke
van, hanem önértéke is. Ha erre nem vagyunk tekintettel, akkor
megkárosítjuk unokáinkat, akiktől a földet "kölcsönkaptuk".

Az etikát tanuló diákok részéről felvetődhet a kérdés: Milyen
kapcsolat van az etika alapját képező tisztelet és a keresztény er
kölcs alapját jelentő szeretet között? Jelent-e többletet a szeretet a
tisztelethez képest? Az emberi személye két alapvető megnyil
vánulása között elválaszthatatlan a kapcsolat, de tapasztalunk
különbségeket is. A tisztelet inkább értelmi tevékenységet jelent,
a szeretet a tisztelet mellett magában foglalja az érzelmeket, a jóakara
tot és az áldozatkészséget is. Ha tisztelünk valakit vagy valamit
(például a természetet), akkor kifejezzük elismerésünket a felfe
dezett értékek iránt. Ha szeretünk valakit vagy valamit, akkor
megpróbálunk mindent megtenni azért, hogyafelismert értékek
ne szenvedjenek kárt, sőt inkább a lehető legteljesebb módon ki
bontakozzanak. Egy gyermekét szetető édesanya például min
dent megtesz azért, hogy gyermekét taníttassa, gyógyíttassa.
Gyermeke érdekében még az áldozattól sem riad vissza. Ugyan
így beszélhetünk a természet szeretetéről is. Ez nemcsak a tájban
való gyönyörködést jelenti, hanem a rend, a tisztaság megóvását
is. Sok esetben ezért fizikai és anyagi áldozatot is kell hozni.

3. Alapvető emberi jogok, igazságosság és szolidaritás

Az etikaoktatás alapjait vizsgálva láttuk, hogy annak természetes
gyökere az értékek tisztelete. Az értékek tiszteletének a személy és
a társadalom kapcsolatában is meg kell nyilvánulnia. Minden em
bernek tisztelnie kell a közösségi, társadalmi értékeket, sőt, töre
kednie kell arra, hogya társadalom értékekben egyre gazdagabb
legyen. Klasszikus megfogalmazásban: minden ember felelős a
"közjó" (latinul bonum communes előmozdításáért. Ugyanakkor a
társadalomnak is kötelességei vannak az ember iránt; biztosítani
kell az emberek számára a legalapvetőbb értékek védelmét és azok
megszerzésének lehetőségét. Így például a társadalomnak törvé
nyes módon biztosítani kell az ember számára a megélhetést, a
szellemi-lelki gazdagodás lehetőségét,a saját és családja megélhe
tését biztosító munkát, a szabad véleménynyilvánítást, vallása
gyakorlását. Ezekre az értékekre irányuló emberi igényeket alapve
tő emberi jogoknak nevezzük. Az emberi jogokat az ember az értel
mével ismeri fel, de természete, vagyis ösztönei, vágyai indítják őt

arra, hogy ezeket a jogokat megfogalmazza.
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Alapvető emberi jogok

Az egyház azemberi
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Summa Theologíae,
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Az alapvető emberi jogok legfontosabb elemeit - a termé
szetjogra hivatkozva - a történelem folyamán többször megfo
galmazták (római jog, Bill of Right, Virginiai Nyilatkozat, a
Francia Forradalom deklarációja az ember és a polgár alapvető

jogairól). A liberalizmus korában a természetjog és ezzel együtt
a mindenki számára kötelező törvények és jogok eszméje háttér
be szorult. A II. világháború borzalma azonban újra felhívta a
világ figyeimét arra, hogy vannak olyan jogok, amelyek az em
ber lényegéből fakadnak, és amelyek sohasem sérthetők meg. Az
ENSZ 1948. december 10-én tette közzé az Emberi jogok alapvető

nyilatkozatát, amely ezeket az alapvető jogokat és kötelességeket
ismertté tette.

A keresztény erkölcstan hosszú ideig nem beszélt az ember
alapvető jogairól. Ennek az volt az oka, hogy az Evangéliumban
meghirdetett szeretet-parancsot nemcsak az ember-ember kap
csolatokra értelmezték, hanem a társadalom és az ember kapcso
latára is. Ennek a szentírási gyökerei is ismertek. Már az ószö
vetségi próféták felhívták a figyelmet a szegények jogaira.
Ámosz próféta elítéli azokat, akik meghamisítják a mérleget
azért, hogy megvehessék a szegényt, vagy egy pár sarut adnak
azért, hogy megnyerhessék maguknak a szűkölködőt (vö. Ám
8,4-7). Az Apostolok cselekedeteinek az írója pedig arról tudósít,
hogy az Ősegyházban a keresztények vagyonközösségben éltek;
javaikat eladták, és a szükséghez mérten mindenkinek adtak be
lőle (vö. ApCsel 3,45). A történelem folyamán a kereszténység
mindig kifejezte, hogy az Evangélium szellemében érzékeny a
szociális problémákra. Anyagilag segítette a szegényeket, a beteg
ápolást és a szegénygondozást pedig hosszú időn keresztül a
szerzetesrendek vállalták fel. A mai világban az egyház síkra száll
az ember alapvető jogaiért, és felhívja a figyelmet arra, ha ezek a
jogok valahol sérülnek. Az alapvető emberi jogok egyik legszebb
megfogalmazása XXIII. János pápa Pacem in terris kezdem encikli
kájában (1963) történt, amely sokat tett azért, hogy a hidegháborús
légkör oldódjon. A pápa az enciklikában az emberi jogok végső

alapjára mutat rá: " ... az első alapelv az, hogy minden ember ren
delkezik a személyiség tulajdonságaival; azaz értelemmel és sza
bad akarattal van felruházva, mégpedig úgy, hogy olyan jogokkal
és kötelességekkel bír, amelyet maga a természet szabályoz, és
egyszersmind abból következnek. Ezért, mivel általánosak és sért
hetetlenek, semmiféle módon ki nem sajátíthatók.v"

Az emberi természet vágyait, törekvéseit biztosító (alapvető)

jogok tiszteletben tartása esetén tudunk csak az igazságosság
erényéről beszélni. Az igazságosság erénye ugyanis az Arisztote
lészre hivatkozó Szent Tamás szerint azt jelenti, hogy a cselekvő

ember .mindenkinek: megadja azt, ami a jog szerint neki jár" (iustitia
est constans et perpetua voluntas ius suum uniquique tribuens).18 Az
igazságosság erényét nemcsak a személyes kapcsolatokra, ha-
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nem a társadalmi kapcsolatokra is lehet alkalmazni. A társada
lom részéről az igazságosság erénye például úgy valósulhat
meg, hogy olyan törvényeket hoz, amelyek a személy értékeit
védik, vagy pedig szabályozza azt, hogya társadalom tagjai mi
ként részesüljenek a közösségi javakból. Ilyen igazságos törvény
lehet például a gyermekvállalást segítő családi pótlék, vagy azok
a törvények, amelyek előírják, hogy az édesanyák a szülési sza
badság lejárta után gyermekeiket tovább gondozhassák (GYES,
GYED).

Örvendetes tény, hogy az utóbbi időben a nem vallásos etikák
is egyre többet beszélnek az igazságosság erényének a fontossá
gáról. John Rawls például bevezette méltányosságként felfogott
igazságosság elméletét, amely szerint a társadalomban olyan
döntéseket kell hozni, amelyek a legrosszabb helyzetben levő

ember számára a legkedvezöbbek." Ezt az elvet "maximin" elv
nek nevezte, amely a "maximum minimorum" (a legkisebb ma
ximuma) latin kifejezés rövidítése. Látható, hogy ennek az igaz
ságosság-elméletnek nincs természetfeletti megalapozása, de el
fogad egy olyan értéket, amely a cselekvés elkövetésénél vagy
értékelésénél alapul szolgálhat.

Ősi tapasztalat, hogy az alapvető emberi jogok tiszteletben
tartása és az erre épülő igazságos törvények nem biztosítják a
társadalom harmonikus működését. Az alapvető jogok ugyanis
- mint a név is jelzi - csak az alapvető értékeket védik, az ön
magukban jó törvények pedig nem terjednek ki az élet minden
egyes területére. Adódhatnak olyan helyzetek, amelyekre csak nagy
vonalakban lehet utasításokat vagy törvényeket hozni. Egy-egy du
nai vagy tiszai árvíz esetén nagyon fontos, hogy a kormány hoz
zon olyan rendeleteket, amelyek előírják a gátak megerősítését,

vagy az összeomlott vagy sérült házak felépítését. De az anyagi
károk és lelki sebek gyógyításához egy nemzet összefogására van
szükség. Ennek az összefogásnak tartalmaznia kell a károsultak
felé megnyilvánuló társadalmi együttérzést, jóakarat kifejezését,
az egyes emberek iránti részvétet, baráti támogatást és áldozat
vállalást. Ezt a társadalom és az egyes ember részéről megnyil
vánuló hozzáállást nevezzük szolidaritásnak. A szolidaritás eszmé
jének ezen túlmenően nemzetközi távlatai is vannak.

Az utóbbi időben a szolidaritás fogalmának a használata 
gazdag tartalma miatt - a társadalometika területén is széles
körben elterjedtté vált. Emil Durkheim szerint a szolidaritás fo
galom azt jelenti, hogya társadalomban kűlönbözö munkát vég
ző emberek "együttműködnek" a közös cél érdekében. Jürgen
Habermas a szolidaritást a társadalom "integráló erejének" te
kinti. Amo Anzenbacher szóhasználatában "a szolidaritás köl
csönös kötelezettségvállalást, illetve egymás megsegítésének
készségét jelenti"." Az utóbbi évtizedekben a szociális encikli
kák is gyakran hivatkoznak a fogalomra. II. János Pál pápa
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Sollicitudo rei socialis kezdetű enciklikájában több ízben utal rá.
Felfogása szerint a szolidaritás "eltökélt akarat, állandó gondos
kodás a k özjóért, azaz mindenkiért külön-külön és összességé
ben, mert mindny ájan felelősek vagyunk" .21 Továbbá felhívja a
figyelmet arra, hogya bűnös világ "struktúrája" (eltorzult rend
je) ellen társadalmi összefogásra, vagyis szolidaritásra van szük
ség. Látható tehát, hogya szolidaritás fogalma korunk közösségi
eszméjének egyik jelképévé vált .

Tanulmányunk elején feltettük a kérdést: Kell-e tanítani eti
kát? Lehet-e tanítani olyan etikát, mely a hívő és nem hívő em
ber számára elfogadható? Véleményünk szerint a perszonalista
szemléletmód lehetőséget ad olyan etika tanítására, amely a hívő

és nem hívő ember törekvésének megfelel. Az ember értelme se
gítségével olyan értékeket tud maga elé állítani, amelyek ösztö
nös vágyainak és törekvéseinek megfelelnek, és amelyek egyéni
és közösségi kibontakozását segítik. Az embernek tisztelnie kell
ezeket az értékeket, a társadalmi törvényeknek pedig biztosítani
kell az ember számára a jogokat, hogy ezeket az értékeket elér
hesse.

A vallásos és nem vallásos etika közötti különbség vélemé
nyünk szerint nem az értékek szintjén, hanem az értékek meg
alapozásában és az azokhoz való lelki hozz áállásban található. A
vallásos ember a világot, így önmagát és az értékrendet Isten
ajándékának tekinti. Istennek ez a megelőző szeretete indítja őt

az értékek elérésére. A nem vallásos ember célja önmaga kibon
takozása és a közösség gazdagabbá tétele lehet. Látjuk, hogya
kettő nem áll ellentétben egymással. Ezért bízunk abban, hogy
az etika oktatását a közeljövőben bevezetik, és az a teljesebb
életre törekvő ember és a társadalom javát fogja szolgálni.
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