
Etika — tanítás?
oktatás? formálás?
Biztos, hogy az etikát nem lehet abban az értelemben oktatni, ahogyan
az iskolai oktatást rendszerint értjük. Igen komoly dilemma húzódik
meg a háttérben, aminek részleteit föl kell tárni és mélyen el kell gon-
dolkodni rajta, mielőtt egyáltalán hozzáfognánk ’az etika oktatásához’.
A továbbiakban ezt a dilemmát kívánom körbejárni és egy lehetséges
megoldást előtárni.

Amikor a hagyományos katolikus szóhasználat szerint „tanítást” em-
legetünk, az egyház tanítói, magiszteriális feladatára és hatalmára hi-
vatkozunk, voltaképpen bizonyos ószövetségi parancsoknak (elsősorban
a tízparancsnak) és Jézus Krisztus újszövetségi igehirdetésének a köz-
vetítését értjük rajta, rendszerint hozzátéve, hogy mindezt mindig
a körülményekhez kell igazítani. Ha van közvetlen parancs, akkor
az alkalmazás részletei az érdekesek (ne ölj — de mit gondoljunk a há-
borúról? a halálbüntetésről?; ne törj házasságot — de megengedhe-
tő-e a válás bizonyos esetekben, lásd például a páli, péteri privilégiu-
mokat?). Ha nincs ilyen közvetlen parancs vagy legalább útmutatás,
akkor vagy mégis megpróbálkozunk az ilyenekre való visszavezetéssel
(adjuk meg a császárnak, ami az övé — jó, de pontosan meddig is ter-
jed a császárnak/államnak való engedelmeskedés kötelessége?), vagy
bonyolultabb hermeneutikával, egyéb teológiai és filozófiai segéd-
megfontolásokkal operálunk (lásd például a természetjogot, a sze-
mélyiségetikát, a közjóra vonatkozó politikai elméleteket). Mindez nem
érinti az alaphelyzetet: a tanítás nem áll másból, mint meglévő, kinyil -
vánított isteni törvények hirdetéséből. A tanító azt a többletet tudja nyúj-
tani a tanulónak, amit a törvények értelmezése, alkalmazása során
fölhalmozott objektív tapasztalatával, azaz a hagyomány mélyebb is-
merete révén birtokol. Ez lehet fontos és jelentős többlet. (Ezért is kár,
hogy — tudtommal — nincs olyan elemzés, amely például a donatista
válság — igaz, másfél ezer éves, de örökké ismétlődő szituációjának,
az egyházüldözésnek — a tanulságait igyekezett volna fölhasználni az
egyházban és körülötte zajló mai morális elszámoltatási vitában.) Mind-
ez azonban föltételezi, hogy a tanulót és a tanítót eleve összeköti el-
sősorban a közös hit, másodsorban az adott hithez tartozó igen fon-
tos letétemény, azaz a hivatkozott értelmezési hagyomány.

A tanítás mint oktatás ettől lényegileg különbözik. Itt a tudomány
racionalitása a közös alap. Természetesen a tudomány racionalitása,
helyesebben az ember ésszerű lény volta is olyan tézis, amelynek óriá-
si teológiai és filozófiai háttere van, az értelem képességeivel kapcso-

BALÁZS ZOLTÁN

1966-ban született Sop ron -
ban. A Budapesti Corvinus
Egyetem docense, az MTA
Társadalomtudományi Ku-
tatóközpontjának főmun-
katársa. Legutóbbi írását
2010. 12. számunkban kö-
zöltük.

I. A dilemma

Tanítás és oktatás

482

ETIKA- ÉS HITTANOKTATÁS

Eleje:Layout 1  2012.06.14.  13:12  Page 482



latos kételyek, esetleg a szkepticizmus álláspontja mellett fölsorakoz-
tatott számos érvvel. Ezek az érvek azonban mindeddig alapjában véve
nem rengették meg a világi értelemben vett oktatás helyességébe ve-
tett hitet, néhány kivételtől eltekintve (például teremtéselmélet versus
evolúció, a fizika kozmológiai vonatkozásai). A tanító/oktató–tanuló
viszonya itt abban áll, hogy az oktató olyan objektív ismeretek birto-
kában van, amelyek nem értelmezést, hanem megértést és átvételt igé-
nyelnek. A cél természetesen nem az, hogy a tanuló automatikusan el-
higgyen mindent. Ellenkezőleg: az oktatásnak legalább ennyire célja,
optimális esetben persze, a tudományos fölfedező folyamat elsajátít-
tatása, amelynek szerves részét képezi a meglévő ismeretek folytonos
fölülvizsgálata, a kételkedés módszere. De a kételkedés szigorúan esz-
köz, mint a detektívregényben: azért kételkedünk, hogy biztos(abb) is-
meretekhez jussunk. A világ megismerhető, de még nem ismert. Még
mindig keressük a négy alapvető kölcsönhatás Nagy Egyenletét.

Az etikaoktatás dilemmája tehát a következőkben áll. Vagy meg-
van a tanító és tanuló között a közös hit és morális hagyomány, vagy
nincs. Ha nincs, márpedig a mai szekuláris Magyarországon nincs,
akkor az etikaoktatást a tudományos oktatás mintájára kellene el-
gondolnunk. Ám azt, hogy az etika ugyanolyan értelemben volna
tudomány, mint a fizika, jóval megalapozottabban vonhatjuk két-
ségbe, mint azt, hogy a fizika egyáltalán tudomány. Hiszen amíg egy
katolikus azt tanulja, hogy a válás morálisan úgymond lehetetlen,
addig számos más keresztény azt tanulja, hogy lehetséges. Azt pedig,
hogy a házassági erkölcs kulcskérdése az etikaoktatásnak, nemigen
érdemes vitatni. Így arra jutunk, hogy a dilemma halálos, azaz nincs
belőle kiút: az etikaoktatás az elvárt értelemben lehetetlenség.1

A legtöbb ember valószínűleg nem tartja eleve lehetetlennek,
hogy az iskolának mégis feladata legyen etikai értékek közvetítése.
Ez persze még nem bizonyíték arra, hogy ez lehetséges, csak arra,
hogy mint elvárás valószínűleg erős. Természetesen máshová he-
lyezi a normatív hangsúlyt egy liberális és egy konzervatív. Az
előbbi a tolerancia, az erőszakmentesség, az autonómia, a kölcsönös
tisztelet, az egyenlőség és a szabadság egyetemes értékeit emeli ki;
az utóbbi például a rosszal való küzdelem, a kitartás, az önmegta-
gadás, a közösségiség nem kevésbé egyetemes értékeit hangsú-
lyozza jobban. Ezek az értékbeli hangsúlytolódások aztán egyrészt
kemény, gyakran igazságtalan és a másikat karikaturizáló vitákhoz,
másrészt valóban megosztó, tényleges, az oktatási rendszerre kény-
szerített különféle programokhoz is vezethetnek. Ám abból, hogy
az oktatási rendszertől minden politikai oldal, s a polgárok is el-
várják, hogy saját etikai prioritásaikat képviselje és közvetítse, még
nem következik, hogy lehetséges az elvárt általános és mindenkire
egyformán kiterjedő, azonos tartalmú etikai oktatás. Éppen ellen-
kezőleg, a fenti körülmények inkább a megvalósítás lehetetlensé-
gét támasztják alá. Egy kormányváltás után jöhet tankönyvváltás
— csakhogy ennél jobban lejáratni éppen a legfiatalabbak előtt az
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etika oktatását aligha lehet. Mégsem mellékes tény, hogy létezik egy
fölöttébb körvonalazatlan, de kimutatható társadalmi elvárás arra,
hogy az iskola igenis közvetítsen bizonyos etikai normákat.2

A továbbiakban a fenti megfontolások messzemenő figyelembe
vételével igyekszem egy lehetséges megoldás vázlatát előadni.

Először érdemes meggondolni, hogy nem próbálkozhatnánk-e meg még-
is az etika tudományos, racionális megalapozásával. Ettől a fentiek ér-
telmében azt ugyan nem várhatjuk, hogy minden etikai dilemmára vi-
lágos választ adjon, s még csak azt sem, hogy az összes fontosra (lásd
a válás példáját). De a filozófiatörténet ismer jó néhány heroikus kísérletet
arra, hogy a normálisnak mondható emberi együttéléshez minimáli-
san szükséges alapelveket mégis az értelmi belátás mezejére terelje.
A legnevesebb ilyen kísérlet Immanuel Kanté. Alapgondolata egyrészt
az ismert evangéliumi aranyszabály: amit nem kívánsz magadnak, ne
tedd másnak; másrészt ennek egy másik változata: minden embert te-
kints célnak, sohasem eszköznek. Kant a maga részéről igen részletes
erénytant is épített ezekre az elvekre, amelyből egy kemény, puritán,
fegyelmezett életforma következik; manapság azonban jobbára a liberális
felfogás tartja Kant elveit saját ősforrásának, s a két alapelvből a köl-
csönös tisztelet, egyenlő méltóság, egyenlő értékű életformák világképét
alkotja meg. Egy másik híres okfejtés David Hume-tól indul, aki ugyan
határozottan úgy vélte, hogy az értelem önmagában képtelen ilyesfé-
le alapelveket megállapítani, de pánikra nincs ok, mivel minden em-
ber rendelkezik erkölcsi érzékkel, amely lényegében éppen a kanti ész
feladatát látja el: az erkölcsi érzék ugyanis egyszerűen nem más, mint
képességünk arra, hogy belehelyezkedjünk a másik ember helyzeté-
be (érzéseibe, szempontjaiba). Ezt Hume szimpátiának hívja. Az erkölcsi
érzékünk szűkebb téren is eligazít, a számunkra fontos személyek felé
alapvetően jóindulattal közelítünk. Így az etikai oktatásnak az erköl-
csi érzék kicsiszolása lehetne a feladata.

Mindkét javaslatnak rengeteg részletproblémája van, számunkra
itt elég annak leszögezése, hogy általánosságuk egyszerre előny és hát-
rány. Előny, mivel valóban mindenkire kiterjed; s hátrány, hiszen ke-
vés igazán használható eligazítást nyújt mondjuk középiskolás kö-
zegben, ahol semmiféle komoly filozófiai bíbelődésre nincs mód és idő.
Persze nem szabad a fürdővízzel a gyereket is kiönteni: attól még, hogy
sem Kant, sem Hume neve nem hangzik el az etikaoktatás során, ér-
telmes eszmecsere folytatható arról, hogy a másik ember személye,
megjelenése, puszta jelenléte, a vele való kapcsolatteremtés hordoz-
e etikai igényeket; vagy hogy van-e erkölcsi érzékünk s az miben áll;
s hogy az etikus magatartás mennyiben és hogyan veszi figyelembe
a tágabb és a szűkebb emberi csoportok érdekeit és értékeit.

Másodszor érdemes fölfigyelnünk az előző bekezdésben használt —
persze célzatosan használt — fogalomra, az ’eszmecserére.’ Bár mennyire
is meg vagyunk győződve arról, hogy az etikát szilárd, ésszerű tudo-
mányos alapokra tudjuk fektetni (persze nehezen hihető, hogy ezt so-
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kan gondolnák így), egyszerűen nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy
a ’tanuló,’ akit itt már idézőjelben jelölök, nem egy ’elme,’ akit/amit
meg kell tölteni ismerettel, illetve amit megfelelően hatékonyan föl kell
szerelni, hogy a világról önállóan tudjon további ismereteket szerez-
ni. Az etika oktatásának alanya elsősorban nem az elme, hanem a sze-
mély, akinek szabad akarata van. Mondani sem kell, hogy a szabadakarat
problémája (léte, jelentése) is ősrégi és vitatott, de a mi kultúránkban
— egyelőre? — nemigen van gyakorlati lehetősége senkinek arra, hogy
ezt akár mástól, akár magától megtagadja. Az akaratot természetesen
millió szubjektív és objektív tényező korlátozza, mindazonáltal éppen
attól vagyunk erkölcsi lények, hogy a jót és a helyeset akarni tudjuk,
akkor is, ha egyébként ösztöneink, vágyaink másra indítanak. Az aka-
rat szabadságából egyenesen következik a felelősség és a felróhatóság elve,
s ennek éppen a serdülőkorban van óriási jelentősége. A nehézség ab-
ban áll, hogy a szabadakarat definíció szerint nem ’oktatható.’ Azt szok-
tuk inkább mondani, hogy az akaratot ’formálni’ kell és lehet. A for-
málás azonban más, mint a tanítás vagy az oktatás, a formálás — ha
nem idomításként értjük — szükségképpen aktív részvételt tételez föl
a személy részéről. Ez pedig máris valamilyen párbeszédet, eszmecserét
indít be, s az etikaoktatást bizonyos etikailag releváns témákról foly-
tatott, de irányított dialógussá alakítja.

A fent jelzett kanti és hume-i gondolatok ilyen témák. El tudok
képzelni egy olyan beszélgetést, amely egyszerűen arról szól, hogy
van-e lelkiismeret, s ha igen, honnan tudunk róla, miképpen működik,
van-e tekintélye bennünk. Vagy arról, hogy mit jelent ellenállni a vágy-
nak, az ösztönnek; mit jelent a jót akarni, a helyes mellett kitartani ak-
kor is, ha nehéz, ha fáradságos, ha valamilyen árat kell érte fizetnünk.
Hasonló ’alapozó’ téma véleményem szerint a jellem. Hiszen nem csu-
pán a helyes cselekvés az etika témája, hanem a jó, sőt, a szép jellem ki-
alakítása, amit talán túlságosan is pszichológiai témának fogunk föl ma-
napság. Akár azt is mondhatjuk, hogy az akarat formálása bizonyos
értelemben valóban nem több, mint idomítás, helyesebben akkor és az-
által több, ha a személy önmagát kormányozza. Ez viszont föltétele-
zi, hogy valamilyen iránnyal rendelkezik, azaz van elképzelése ön-
magáról — s ha ez az elképzelés morális tartalmú, akkor a jellemről
beszélünk. A serdülőkor kulcskérdése az önazonosság (ki/mi vagyok?),
s erre a kérdésre talán túlságosan is könnyen adunk tudományos-pszi-
chológiai választ, főleg, ha a nemi identitás kerül szóba. De ha az eti-
ka nem azonos a pszichológiával, akkor a személyiség sem azonos a
jellemmel, noha szorosan összefüggnek. A jellem formálása akarati te-
vékenység is, ami lehet persze aktív és passzív, de a felelősség min-
denképpen az egyénnél marad. Előbb-utóbb kiderül, hogy jó vagy rossz
ember vagyok-e, vagy legalábbis, hogy jobb vagy rosszabb ember va-
gyok-e annál, mint aki lehetnék/lehettem volna. S ez rajtam múlott.

A fontos témákat nyilván sokáig lehetne még sorolni, röviden
összefoglalva: az együttélés alapszabályai, a másik ember, a lelki-
ismeret, az akarat, a felelősség, a jellem adhatnák többek között azo-
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kat az alapokat, amelyekre egy formálásként felfogott etikaoktatás
építkezhetne.

A formálás, ahogy írtam, interaktív tevékenység. Nem parancsok
hirdetése, nem értelmezések közvetítése, nem ismeretek átadása, ha-
nem nyitott vállalkozás arra, hogy a ’tanulóból’ morális személy le-
gyen. Csakhogy az etika ’oktatója’ nem föltétlenül rendelkezik sze-
mélyes morális tekintéllyel, pláne nem fölénnyel; s ellentétben
például egy egyházi struktúrában mozgó hit- és erkölcstan-oktató-
val, intézményi tekintély sincs mögötte (azt mégsem mondhatjuk, hogy
a magyar állam vagy a magyar nép valamiféle morális szuverén len-
ne), legföljebb az ’emberiség’ mint végső ítélőszék citálható, de ez fö-
löttébb homályos és nem túl teherbíró alap. Ebből az következik, hogy
az ’etikaoktatás’ sikerének alapvető föltétele, hogy az ilyen morális
fölény vagy tekintély birtoklásának a látszatát is el kell kerülni. A ser-
dülő amúgy is érzékeny a képmutatásra, amire azonnal reagál. A re-
lativizmusnak és a cinizmusnak vélhetően gyak ran a képmutatásról
szerzett tapasztalatok a forrásai. Nincs más út, mint az őszinteségé.
Egészen odáig, hogy az ’oktatónak’ akár saját példáján kell bemutatnia,
hogy az általa választott alaptéma a saját életében hogyan és mikor
jelentkezett elemi erővel vagy fontossággal, s abban ő maga hogyan
döntött, viselkedett, miben járt el helyesen vagy helytelenül, jól vagy
rosszul, mit és hogyan tudott meg önmagáról, saját jelleméről.

Ezzel elérkeztünk a dilemma megoldásának harmadik lépéséhez.
A formálásként felfogott etikaoktatás kulcsa a módszer. Az pedig nem
tételek — törvények — katekézisszerű felsorolása és számonkérése;
de nem is sehová sem vezető szőrszálhasogatások vagy éppen rela -
tivizáló elmetornák, a beszélgetés kedvéért folytatott beszélgetések
sorozata, hanem gondosan kiválasztott, az alaptémát megvilágító, ért-
hető és befogadható drámák, példák, események, (valós vagy kitalált)
személyek, szereplők elemzése és személyessé tevése. A magam ré-
széről csak olyan ’etikaoktatásnak’ látom értelmét, ami egyrészt kel-
lően agresszív, azaz alapjaiban ’támadja meg’ a ’tanuló’ személyiségét,
provokálja a lelkiismeretét, mozgásba hozza az akaratát, s ennyiben
a testnevelésre, a testedzésre hasonlít leginkább (talán nem véletlen,
hogy a sport, a közös munka vagy tevékenység gyakran többet tesz a
serdülő morális neveléséért, mint szárazzá vagy híggá tett történe-
lem- és irodalomórák, vagy akár hittanórák, dacára annak, hogy ezek-
ben jóval direktebb módon kerülnek terítékre morális témák);3 más-
részt kellően interaktív, tehát az ’oktató’ — a formáló — nem ítéletet
hirdet, de nem is relativizál, hanem az erkölcsi tények fölismerésére
és velük kapcsolatos személyes döntésre késztet.

Lássunk tehát néhány példát! Mi a lelkiismeret? Olvassuk el Szo -
phoklész Philoktétészét, s gondolkodjunk el azon, hogy a fiatal Neop -
tolémosz milyen dilemma előtt állt: Odüsszeusz a közösség sikere ér-
dekében azt kívánta, hogy hazugsággal csalja ki a görögök által sebe
miatt egy szigetre kitett és ott gyötrődő Philoktétész íját, amelyet Hérak -
lész rá hagyott, s amely nélkül nem győzhető le Trója. A dráma Neopto -
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lé moszt nem egyszerűen ábrázolja, mint az Antigoné Kreónt, aki szin-
tén drámai dilemmában vergődik, hanem kifejezetten a lelkiismereti
tusa hősévé teszi. Neoptolémosz most jön rá arra, hogy van lelkiismerete,
amely egyszerre ő, s egyszerre valami, ami tőle független. Az etika ’ta-
nulójának’ nem a drámát kell elemeznie, nem a főszereplők viselke-
dését kell értelmeznie, itt nem elemzés és nem értelmezés a feladat. Azaz
nem a pszichológia, nem a drámaelmélet, nem a görög társadalom és
történelem ismerete a lényeg; s mivel nincs közös hagyomány (leszá-
mítva az említett alapvető föltevést, hogy tudniillik a lelkiismeret olyan
valami, amivel mindannyian rendelkezünk), ezért nem indulhatunk
ki valamilyen vallási vagy szekuláris morális hagyomány elfogadott-
ságából sem (például nem tételezhetjük föl, hogy a ’tanuló’ számára
evidens, hogy a közösség érdeke mindenekfölöttvaló; de azt sem, hogy
a hazugság valamiféle kanti értelemben vett abszolút tilalmát vallja).
A feladat itt az erkölcsi élet tényeinek fölismerése, ráébresztés — ha kell,
ahogy írtam, az ’oktató’ személyes tapasztalatával kiegészítve — arra,
hogy valamit muszáj kezdenie a lelkiismerettel.

Mi a felelősség? Vegyük elő Széchenyi Naplójának néhány részletét!
A száraz, kopogó történelemkönyv-mondatok — Széchenyi nem tud  ta kö-
vetni Kossuthot, a történelem túlhaladt rajta, más volt a politikai-vi-
lágnézeti felfogása, a hosszú évek munkája és feszültsége idegössze-
roppanást okozott nála — egyszeriben megkapják a szükséges és hiteles
morális kiegészítést, ha ugyan nem az igazság nagyobbik felét: Szé che -
nyi mérhetetlen felelősségtudatát és kétségbeesésének morális di-
menzióit. ’Mindenért én és csak én vagyok a felelős, beleértve Kos suthot
is’ — ez persze objektív túlzás és kóros jelenség, de világossá teszi, hogy
a felelősség tétje óriási. Itt sem a történelemkönyvek ’tényszerű’ mon-
datai az érdekesek, s persze itt sem számíthatunk arra, hogy bizonyos
hagyományok eleve eligazítanak minket (például a ’tudva és akarva’
klauzula, vagyis hogy a felelősség csak ezekre a cselekedetekre terjed
ki). Mindez nem vezet sehová az etikai formálás szempontjából, mert
itt az a tét, hogy a felelősség tényére ébresszük rá a ’tanulót,’ arra, hogy
akár tetszik, akár nem tetszik, van szabadsága jóra és rosszra egyaránt,
s hogy ez a szabadság létezik, abból derül ki, hogy mások felelősnek
fogják tartani a cselekedeteiért, viselkedéséért.

Mit követel tőlünk a humanitás? Nézzünk bele Adolf Eichmann pe-
rének dokumentumfilmjébe! S nézzünk szembe önmagunkkal is: elég
rendesnek lenni? Normálisnak látszani? Elvégezni azt, ami, úgymond,
munkaköri kötelességünk? Mit kell észrevennünk akkor is, ha nem fel-
tűnő? S hogyan válhatunk végzetesen vakká? Hogyan lesz belőlünk
vadállat — akár kicsiben, akár (mert a történelmi véletlen így hozta)
nagyban? Kevés tárgy van, amiről olyan gazdag vitát lehet folytatni,
mint az, hogy miben áll az emberségünk; s ehhez a tudományok ha-
talmas adatanyagot szolgáltatnak a genetikától a pszichológiáig.
Ezeknek meg is van a jelentősége, de veszélye is, hiszen pontosan a lé-
nyeget kerülik meg, sőt, tévútra vihetnek: a fajok, nemek megkülön-
böztetése mögött gyakran tudományosnak mondott elméletek hú-
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zódnak meg. S tudományosnak nevezett tényekre hivatkoznak az em-
beri élet kezdeti és végső stádiumának megítélésében is. Természete-
sen itt sem lehet ezeket a vitákat érdemben lefolytatni. Valószínűtlen,
hogy bármilyen közös értelmezési hagyományra számíthatnánk, ép-
pen ellenkezőleg: a viták itt lesznek a legélesebbek. Amit az etika ’ok-
tatója’ megtehet, az annyi, hogy a felelősség és a lelkiismeret erőteré-
be megkerülhetetlenül odaállítja a humanitás kérdését. Bármit is
gondoljunk arról, hogy mi tesz emberré, mindig válaszolni kell tud-
nunk arra, hogy elfogadnánk-e, ha mások is ugyanezt gondolnák ró-
lunk (Kant: mindenki cél; Hume: egyetemes beleérzőképesség); így ez
a kérdés minden lelkiismeret-vizsgálat mélyén potenciális formában
ott van, s ilyen vagy olyan formában az emberiség mindig számon kér-
heti rajtunk azt, amit — sokszor könnyedén — gondolunk.

Kezünkben van-e a jellemünk? S tehetünk-e valamit önmagunkért
morális értelemben? Hogyan gyakorolhatjuk az erényeket? S hogyan
szabadulhatunk meg az erkölcsi hibáktól? Az illusztrációs-provoká-
ciós lehetőségek tára ezen a téren szinte kimeríthetetlen. Itt nagyobb
szabadsággal kell rendelkeznie a formálónak, szem előtt tartva, hogy
akihez szól, akit ébreszteni, formálni, szembesíteni akar, akit döntés elé
állít, az itt a legszemélyesebb formában áll vele szemben, aki vágyai,
érzelmei, tapasztalatai, élményei, fájdalmai és örömei üstjében már for-
málódó, de még messze nem kész jellem. Minden részletet nyilván nem
lehet megvitatni, pláne nem közösségben, de azért a sokféle erényből
és hibából összerázódó jellem egységes értékelésére mindig ren-
delkezésünkre áll Arisztotelész örökérvényű mércéje: (elég) jó va-
 gyok-e? Azaz: jó fia/lánya a szüleimnek? Jó testvér? Jó barát? Jó-e ab ban,
ami a feladatom? S persze a kérdések kérdése: jó ember vagyok-e?

Mire jutottunk? Azt állítottam, hogy az etikaoktatás gondolata dilem -
mához vezet. Az etikát valószínűleg nem lehet tu do mányként oktat-
ni; tanítani pedig szekuláris formában, azaz közös értelmezési ha-
gyományok híján szintén nem lehet. Viszont létező és teljesítendő
társadalmi elvárás, hogy a szekuláris iskola is tegyen valamit ezen a
té ren is (s tesz is: legföljebb tétován, politikai világnézeti harcoktól be-
folyásoltan). Álláspontom szerint van megoldás a dilemmára és ki-
próbálásra érdemes válasz az elvárásra. Az etikaoktatást formálásként
kell felfogni, nyitott és interaktív módon, őszintén és tekintélyre való
hivatkozástól mentesen; ugyanakkor kerülve a relati vi zá lást és a te-
rápiás-pszichológiai megközelítést is. Vannak ugyanis alapvető etikai
tények és elvek, amelyek ugyan általánosak ahhoz, hogy személyes di-
lemmákban segítsenek vagy minden konkrét morális kérdést meg-
válaszoljanak (az etikai formálás nem lelkivezetés); de amelyek még-
is a személyt, mégpedig a morális személyt szólítják meg, provokálják,
válaszra és döntésre kényszerítik, s ezáltal formálják. Ahhoz pedig, hogy
ezt a feladatot hatékonyan — vagy inkább: jól — elvégezhesse az eti-
ka ’oktatója,’ nem tankönyvet, hanem megközelíthető és befogadha-
tó példákat, történeteket kell használnia. Ezekből pedig nincs hiány.

Kezünkben van-e
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