
A PROTESTÁNS ETIKA
KÉZIKÖNYVE

A 2017-es évben világszerte a reformáció 500 év-
vel ezelőtti kezdetére emlékezünk, melyre a
protestáns közösségek nemcsak épületeiket,
templomaikat újítják fel, hanem ez a kerek év-
forduló szellemi-identitásbeli megújulást is cé-
loz. Ebbe a keretbe illeszkedik a három evangé-
likus és nyolc református teológus által jegyzett
tanulmánykötet, A protestáns etika kézikönyve. Er-
 kölcsi-etikai kézikönyvet írni nem egyszerű fel a-
dat, mivel a szerző számára nagy kísértés, hogy
az etikatörténeti részletkérdésekben elmerülve,
mintegy elbeszéljen a modern ember feje fölött.
Ezzel szemben nyugodtan állíthatjuk, hogy a ta-
nulmánykötet eléri az előszóban megfogalmazott
célját, vagyis „az etika azt a dinamizmust hiva-
tott megjeleníteni, amellyel a hit és a hívő érte-
lem viszonyul a megélt valóság, illetve az ember
életét meghatározó világ kérdéseihez, irritációi-
 hoz, kihívásaihoz vagy éppen örömeihez”. (Fa-
zekas Sándor, 8.)

Ennek szellemében foglalkozik társadalmilag
releváns kortárs erkölcsi témákkal: kommuni-
kációs etikával, környezetetikával, a technikai fej-
lődés, a közélet és a gazdaság erkölcsi kérdései
mellett kitér a bioetikai és házasságetikai kérdé-
sekre is, illetve protestáns sajátosságként az egy-
házi szolgálatok etikai témáját is tárgyalja.

Feltehető a kérdés, hogy a reformátori örök-
ségből sarjadó etika különbözik-e a katolikustól,
azaz eltérő erkölcsi követelmények vonatkoznak-e
a különböző felekezetekhez tartozó kereszté-
nyek re. A válaszunk egyértelműen nem, viszont
a problémamegragadás és a látásmód eltérő;
ennek ellenére, leszámítva néhány részkövetke-
zetést, úgy vélem, hogy mind katolikus teoló-
gusok, mind pedig az erkölcstan iránt érdeklődő
személyek a munkát nagy haszonnal forgathat-
ják. Érdekesség, hogy az egyes tanulmányok szer-
zői arányaiban nem hivatkoznak annyit a Szent-
írás tekintélyére, mint ahogy általában ezt
protestáns teológusoktól elvárnánk, hanem a
Bibliára mint inspiráló forrásra és értéksugal-
mazásra tekintenek.

Mivel a protestáns inspirációjú etikának nem
áll rendelkezésére az a tanítóhivatali eszköztár,
melyhez a felmerülő erkölcsi kérdések megvá-
laszolásához a katolikus teológus folyamodhat
— mindez nem jelenti azt, hogy egyes tanulmány -

szerzők nem térnek ki a katolikus egyház taní-
tására, különösen a bioetikai kérdésekben idézik
azt —, így nagyobb szerep jut a természetes er-
kölcsi érzéknek és a közös gondolkodásnak.
Ennek megfelelően, míg a katolikus erkölcstan
szemléletmódja inkább deontológikus, azaz a
princípiumokból és a törvényből indul ki, addig
a protestáns etika inkább teleológikusnak, az er-
kölcsi célt szem előtt tartónak tekinthető. Ebből
adódik, hogy adott esetben a protestáns etika mű-
velője más végkövetkeztésre juthat, mint egy ka-
tolikus szerző: például bár a beszéd etikájának,
az igazmondás témájában forrásunk közös, hi-
szen mindketten főként Ágoston tanítására tá-
maszkodunk, de a protestáns etika eljut olyan ki-
vételig, mellyel kapcsolatban a katolikus szerző
inkább bizonytalan (Visky S. Béla, 85–86). Emel-
lett jelentősebb eltéréseket tapasztalhatunk a
két erkölcstan tanításában főként a szexuáletika
területén, különösen a válás és az egynemű sze-
mélyek nemi kapcsolatainak megítélésében (Ko-
vács Krisztián 146; 166–167). Mindazonáltal azon
a nézeten vagyok, hogy e véleménykülönbség in-
kább megtermékenyítő és inspiráló lehet, kiin-
dulópontként szolgálhat abban, hogy az ökume -
nikus párbeszédet ne csak dogmatikai, hanem
etikai kérdésekben is intenzívebben folytassunk.

A könyv célja szerint nem normatív válaszo-
kat akar adni, hanem elgondolkoztatni, segítsé-
get nyújtani szándékozik, így valósul meg az eti-
ka legalapvetőbb funkciója: nem törvény-, hanem
értékközvetítés, rámutatva arra, hogy az érték-
tapasztalat akkor a legtartósabb, amikor az em-
ber azt saját módján fedezi fel. Ennek megfelelően
a tanulmánykötet nem annyira tanítani, hanem
motiválni akar, kulcsszava nem az engedelmes-
ség, hanem a felelősség.

A tanulmánykötet nagy érdeme egyben leg-
nagyobb gyengesége is: bár szerzői külön-külön
mind tudományterületük szakértői, így a témák
tárgyalása sokszínű és széleskörű, viszont az egyé-
ni szemléletmód miatt aligha találkozhatunk
egységes szerkesztési elvvel. Emellett a kiindu-
lásban erősen kiütközik a szerző felekezethez tar-
tozása, Luther, illetve Kálvin tanítása mellett
leginkább Bonhoeffer, Barth, Moltmann és Tillich
tanítása az, ami a tanulmányok íróit inspirálta.
(Szerk. Fazekas Sándor; Kálvin Kiadó – Luther Ki-
adó, Budapest, 2017)
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