
Kedves Diákok!

A tankönyv felépítése eltér a hagyományos metodikától. Az egyes téma-
köröket párbeszédes formában dolgoztuk fel: különböző korosztályú és 
világnézetű*1 emberek (Klári, Jocó, Ángyika, dr. Woland) beszélgetnek, 
érvelnek, cáfolnak, vitatkoznak a bemutatott erkölcsi problémákról. 
Minden témához bőséges választási lehetőséget kínáló kérdéseket, fel-
adatokat, kutató-, gyűjtőmunkákat, forráselemzéseket és ajánlott iro-
dalmat adtunk. Természetesen nem kell minden feladatot megoldani.  
A tankönyv szövegei és feladatai – tanárotok útmutatása alapján és ér-
deklődésetek szerint – szabadon megválaszthatók. A bő kínálattal az 
volt a célunk, hogy önálló tanulásra, tapasztalatgyűjtésre, információ-
szerzésre és elmélkedésre ösztönözzünk benneteket, továbbá, hogy se-
gítsük autonóm személyiségetek kibontakozását. 

A tankönyvön kívül �gyelmetekbe ajánljuk a Spektrum, a National 
Geographic, az Animal Planet, a Discovery, a Viasat History, Viasat 
Explorer és a Travel televíziós csatornák tananyaggal kapcsolatos mű-
sorait, valamint a Delta, a Magellán és a Mindentudás Egyeteme (http://
mindentudas.hu) adásait. A felkészüléshez és a további tájékozódáshoz 
használhatjátok még a Sulinet Digitális Tudásbázis e-learning tananya-
gait, multimédiás tartalmait (http://sdt.sulinet.hu), valamint a Nemzeti 
Audiovizuális Archívum (NAVA) adatbázisában (http://www.nava.hu) 
fellelhető televíziós és rádiós műsorokat.

Hasznos tájékozódást és eredményes munkát kívánnak:

a Szerzők 

1  A *-gal jelölt személyekről, fogalmakról bővebb információ található a Kisle-
xikonban.
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Jocó: Szabad egy pillanatra? Megmondanák, hogy mi a különbség a sulykolás 
és az oktatás között? Mi ugyanis attól félünk, hogy az etikatantárgy és e könyv 
célja is az, hogy kiokítsanak bennünket arról, hogyan kell viselkednie egy jó 
kis� únak és egy jó kislánynak.

Jocó: 11. osztályos gimnazisták vagyunk. Az én nevem Jocó, de szólítsanak csak 
nyugodtan „kedves olvasónak”.

Klári: Én a magam részéről jobban örülnék a Klárinak. Bakonyi Klára vagyok, 
Jocó osztálytársa.

Jocó: Elnézést, önök kicsodák?

Klári: Rendben!
Ángyika: Ha én is beleszólhatok, megkérdezném: miért, kedveskéim, mit csinál 

a tanár, ha nem oktat?

Klári: Jaj, elnézést, majd én elmagyarázom! Ő Ángyika.
Ángyika: Majd elmagyarázom én, Klárikám, van énnekem nyelvem! Klárika 

ángyikája vagyok, vagyis az édesanyjának a keresztmamája. Klárika kiskorától 
kezdve minden nyáron nálunk nyaral…

Klári: De Ángyika, hogy jön ez ide? És hogyan tetszett ide bekapcsolódni?

Az erkölcstan egy olyan összetett szó, amelyről az emberek különféleképpen 
vélekednek. Egyesek helyeslően bólogatnak a hallatán, mások nemtetszésük-
nek adnak hangot. Vannak, akik úgy gondolják, hogy az erkölcs egy velünk 
született érzék vagy érzés, amely elkopik vagy megmarad, de tanítani nem 
lehet. Mások szerint az erkölcsre az élet tanít, elsősorban példák segítségével, 
erőltetni vagy belénk sulykolni iskolás módon nem lehet.

Mi vagyunk e tankönyv szerzői, amelynek önök ezek után nem egyszerűen 
olvasói, hanem immár szereplői. Jó lesz így?

És önben kit tisztelhetünk?

Ami az oktatást illeti, bár a kiokítástól nekünk is borsózik a hátunk...

Kikhez van szerencsénk?

Bevezető közbeszólásokkal
Egy látogatónak, aki úgy mutatkozott be, mint az Igazság  keresője, ezt mondta a Mester:
– Ha valóban az Igazságot keresed, akkor van valami, amire mindenekfelett szükséged van.
– Tudom: az igazság szenvedélyes szeretetére.
– Nem! Állandó készenlét annak elismerésére, hogy tévedhetsz.
(Anthony de Mello*: A csend szava – részlet)
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Ángyika: Én nagyon örülök, ha végre bevezetik az erkölcstant, mert erkölcsi 
fogódzóra nagy szüksége van a � atalságnak.

Ángyika: Úgy jön ez ide, hogy nyaranként, ugyebár, én foglalkoztam az erkölcsi 
neveléseddel. És a községi könyvtár internetes kapcsolatát használva kapcso-
lódtam be a beszélgetésbe. Most pedig szeretnék választ kapni arra, hogy 
mit csinál a tanár, ha nem oktat. Hát nem ez a legfontosabb az iskolában?

Jocó: És melyik erkölcsöt kínálják nekünk, ha nem a valláserkölcsöt?
Klári: És miért ne kínálhatnák a valláserkölcsöt is, Jocó, ha mellette másfélét is 

kínálnak?

Jocó: Én ezzel nagyjából egyetértek, de továbbra is attól félek, hogy ebből a 
tantárgyból és persze ebből a könyvből is erkölcsi prédikáció lesz.

Jocó: Na tessék, nem megmondtam?!

Nem éppen. Szerintünk a tanulás a legfontosabb, és az, hogy a tanár a diákot 
szakszerűen segítse a tanulásban. Az emberismeret és etika tantárgy esetében 
pedig ennek még inkább így kellene lennie.

Hasonlóképpen gondoljuk mi is, ha más fogalmakat is használunk. Meggyő-
ződésünk, hogy az egyén csak az erkölcsi hagyomány (vagyis az erkölcsi 
normák és eszmények) ismeretében, szilárd egyéni értékrend birtokában 
képes a világban önállóan tájékozódni.

A különböző erkölcsi értelmezések sokfélesége dacára általában egyetértés 
uralkodik az erkölcsi alapértékekre nézve. A jó iránti elkötelezettség ugyan-
is az ember, vagyis egy tudatos belátásra képes lény természetében rejlik. 
Az ember jó iránti elkötelezettségéből fakadó erkölcsi kötelességeit segítik 
a társas érintkezés erkölcsi normái: a kölcsönösség, a méltányosság, a nyitott-
ság, mások megértése, valamint a kapcsolatok kényszermentessége.

Az iskolai erkölcstan nem erkölcsi prédikáció, de nem is vegytiszta etika. 
Nemcsak azzal foglalkozunk, hogy milyen legyen az ember, hanem magá-
val az emberrel és viszonylataival is. Azzal, hogy hogyan viszonyul az ember 
önmagához, a társaihoz, a társadalom csoportjaihoz és egészéhez, az emberi-
séghez, a természethez és a transzcendenshez*. A tanuló megismerkedhet az 
emberi viselkedés – kiváltképpen a személyes döntés – biológiai, lélektani, 
szociológiai, politológiai, kulturális és antropológiai alapjaival, valamint 
� lozó� ai és teológiai értelmezésével. Megismerheti az alapvető értékeket, 
normákat, törvényeket, az erkölcsi alapelveket és felfogásokat, az erkölcs 
világában tapasztalható állandóságot és változást, to vábbá az értékek 
megvalósítását segítő erényeket és a lelkiismeretet. E tan könyv vel eliga-
zítást, támpontot szeretnénk adni a tanulóknak az erkölcsös cselekvéshez.

…de nem leegyszerűsített válaszokat és nem mindentudó recepteket, hanem 
segítséget a szabadsággal élés erkölcsös megvalósításához, a személyiség- és 
jellemfejlődéshez, a közjót szolgáló magatartás kialakításához.
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Az iskolai etika tanulása ismeretszerzés, tapasztalatgyűjtés, élményszer-
zés, válaszkeresés, esetek elemzése, fogalom- és szintézisalkotás, valamint 
elmélkedés. Ez a tantárgy magáról a diákról szól, és éppen ezért kíván tőle 
fokozott aktivitást. Az erkölcs a jó és rossz megkülönböztetésén, valamint 
minden megértés elkötelezett természetének belátásán nyugszik…

Az iskolai erkölcstanoktatás egyrészt a világvallások etikáiból (közülük is ki-
tüntetetten a zsidó-keresztény hagyományból), másrészt a nem vallási alapú 
világi (vagy humanistának is nevezett) etikákból merít. Olyan forrásokból 
tehát, amelyek a legfontosabb alapelvekben megegyeznek egymással. Nem 
részesíthet előnyben egyetlen világnézetet, szellemi áramlatot és erkölcsi 
rendszert sem a közjót szolgáló és az emberi méltóságot tiszteletben tartó né-
zetek rovására. 

A különféle életformák, értékrendek és világnézetek iránti nyitottság több 
okból sem jelenti a különféle erkölcsi rendszerek egyenlősdijét. Némelyikük 
kifejezetten veszélyezteti a közjót és az emberi méltóságot. Vannak továbbá 
olyanok, amelyek ma még csak a kitalálás vagy a kipróbálás stádiumában 
tartanak, és olyanok is, amelyek nem gyökereztek meg a mi (európai) kul-
túránkban*. Velük szemben kifejezetten előnyben kívánjuk részesíteni azt a 
zsidó–görög eredetű, keresztény európai hagyományt, amelyre a mai világ jó 
néhány erkölcsi rendszere épült. Ezt a hagyományt persze nem valami merev 
talapzatnak, hanem egy máig épülő folyamatnak tekintjük.

És önben kit tisztelhetünk?

Ha más hozzászólás nincs, belekezdünk az első fejezetbe.

Ilyen segítséggel és érdeklődéssel bízvást nekivághatunk!

Jocó: És ki mondja meg, hogy mi a jó és a rossz? Klári ángyikája? Netán önök?

Klári: Ez azt jelenti, hogy mindenfajta erkölcsi felfogás egyforma esélyt kap?

Dr. Woland: Egyelőre még nincs, de majd lesz. Bőven!

Jocó: Így részemről rendben.
Klári: Csatlakozom Jocóhoz.

Dr. Woland: Dr. Woland vagyok, amolyan „ördög ügyvédje”.
Jocó: A tagadás szelleme?
Dr. Woland: Nem. Akár a középkori egyetemek �lozó�ai és teológiai disputái-

ban, most is arra törekszem, hogy vitapartnereimet ösztökéljem, hogy jobban 
érveljenek igazuk mellett.

Klári: Mit jelent pontosabban az erkölcstan tanulása, amelyhez az önök tan-
könyve segítséget kínál?

6
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Állat vagy angyal?

Mi az ember? A legfejlettebb (de sokak szerint nem a legro-
konszenvesebb) állat vagy egy kevéssé fejlett, meglehetősen 
tökéletlen angyalfajta? Ha pedig nem állat, nem is angyal, 
akkor vajon mi? Két lábon járó, szárnyatlan angyal, ahogy 
Pascal* mondja? És ha angyal, akkor védőangyala vagy or-
das farkasa társainak? Mi van a legmélyén? Egy félelme-
tes vagy csodálatos, egy ártatlan vagy bűnös lény? Miből 
áll az emberi természet? Biologikumból? Pszichikumból? 
Szociologikumból? Lélekből? Szellemből? Ha ebből is, abból 
is, melyikből leginkább?

Fokozati vagy lényegi eltérés? 

Ha a biológia, az etológia* és az orvostudomány szemszögé-
ből hasonlítjuk össze az embert és az állatot, a hasonlóságok 
legalább annyira szembeötlők, mint az eltérések. Az emlősök 
világa rendkívül változatos, de úgy tűnik, hogy az emberrel 
(mert ugyan testalkata és bőre színe sokféle, ám mégis csak 
egyetlen faj) kimerült a természet találékonysága, hiszen nála 
magasabb rendű élőlényről nem tudunk.

1.1.   Mi az ember, és miben fejlődik?

Klári: Biztos, hogy mi már teljesen ki vagyunk 
találva? 

Jocó: Szerintem nem lehetetlen, hogy a 
majmoknak és a del� neknek is megadja a 
természet azt a lehetőséget, hogy felzár-
kózzanak az ember mellé, vagy akár meg is 
előzzék. 

1. Az erkölcsi gondolkodás alapjai
Egy turista lépett be egy régiségüzletbe, körülhordozta tekintetét, majd megkérdezte:
– Ön szerint mi a legnagyobb ritkaság és furcsaság ebben a boltban?
A régiségkereskedő végignézett a ritkaságok százain, a kitömött egzotikus állatokon, 
az összezsugorított fejeken, az ősleleteken, a varázsszóra nyíló szelencéken, aztán azt felelte:
– A legnagyobb ritkaság és furcsaság kétségkívül én magam vagyok.
(Anthony de Mello: A csend szava – részlet)

Angyali énünk

Ösztön-énünk
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Akár részeredmény, akár végeredmény az ember, a döntő kérdés ez: ember 
és állat között fokozati vagy lényegi különbségek vannak? Az ember és 
az állat összehasonlításakor az egyéni sajátosságok között találhatók eléggé 
nyilvánvalóan fokozati különbségek (pl. eszközhasználat, szülői gondosko-
dás, utánzás, hipnotikus hatás a csoporttársra) és olyanok is, amelyek lényegi 
különbséget sejtetnek, és az erkölcsiség irányába mutatnak. Ilyen például

•  a szexualitás sokféle (nem csupán az utódok létrehozására irányuló) funk-
ciója,

•  az empátia (vagyis a beleérzőképesség),
•  a szertartások,
•  az egymás készségeit és képességeit kiegészítő jellegű együttműködés,
•  az állatokéhoz képest sokkal több mindenre kiterjedő szülői gondosko-

dás,
•  az emberi csoporton belül az állatokéhoz képest jóval kisebb agresszió.*
Az ember fejlettsége, az állatokhoz viszonyított magasabbrendűsége nem 

bio�zikai természetű. Az embert nem azért tekintjük a legfejlettebb lénynek, 
mert biológiailag fejlettebb, mint az állat, hanem éppen azért, mert több mint 
bio�zikai egység. Az ember és az állat között tehát nem fokozati, hanem 
lényegi különbség van. A 40-50 000 éves temetkezési rítusok egyértelműen 
erre a lényegi eltérésre utalnak. Már egy olyan képzeletvilágot tételeznek fel, 
amelynek alapján ez a lény az állattól különböző homo religiosusnak, vagyis 
vallásos embernek tekinthető, akinek persze − a mi világunkban − lehetősége 
van nem vallásosnak lennie.

Az elefánt ezt – kétségkívül csodálatos – biológiai programja által vezérelve 
teszi, vagyis öntudatlanul. Nincs tudása a halálról, ezért nem is cselekedhet 
tudatosan. Ezzel szemben az ember mindenkor tud a halálról. Már akkor 
tudja, hogy halandó, amikor biológiai programja szerint a felívelés, a kibon-
takozás szakaszában van. Az ember legfontosabb élettevékenységei nem 
csupán biológiailag vezéreltek, hanem kulturálisan is meghatározottak. Az 
étkezés vagy a meghalás biológiai történése egyszersmind szertartás. És az 
ember temetőjének kapuján sok helyütt ez a felirat díszeleg: „Feltámadunk”.

Az ember programja az állatokéhoz képest nem gyengébb vagy �nomabb, 
hanem nyitottabb. 

Ez a szociális lény a gondolkodók nagyobb része szerint lényegileg külön-
bözik az állattól, miként az emberi társadalom is az állatok „társadalmától”.

Klári: Meg�gyelték, hogy a halálát érző elefánt – és ez csodálatos és megható 
– elvonul egy a�éle „elefánttemetőbe”. Ezek szerint az elefántnak is vannak 
„képzetei” a halálról? Nemcsak érzi, hanem tudja is, hogy meghal?

Dr. Woland: Nem lehetséges, hogy az ember látszólagos „nem programozottsá-
ga” nem más, mint egy roppant ki�nomult program?

Dr. Woland: Olyannyira, hogy a biológusok egy része az embert – viselkedését 
illetően – különlegesen fejlett szociális állatnak tartja. 
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Dr. Woland: Az ember feltalálta az atombombát, de egyetlen egér sem lenne 
olyan ostoba, hogy feltalálja az egérfogót. Ebből pedig vajon az következik, 
hogy az ember a legostobább állat?

Jocó: Nem nevezhetnénk az ember és állat közötti különbséget a szellemesség-
re való képességnek?

Klári: És testünk a szépségnek is megtestesítője.
Jocó: Naná!

Abból, hogy az emberi viselkedésnek vannak előzményei az állatvilágban, 
még nem kell feltétlenül arra következtetni, hogy az emberi viselkedést (bár 
a hasonlóságok olykor meghökkentők) vissza lehetne vezeti az állatira. Ami a 
nyelvhasználatot illeti: az állati kommunikáció zárt rendszer, mindössze 20-
40 üzenetet foglal magában, míg csupán az emberi arc 150-200-at. Az állat-
nak is van valamiféle tudata, de nincs öntudata, mely az ember esetében a tár-
saival való, szimbolikus jelekkel történő kommunikációban alakul ki. Az 
állat zárt külvilágával (környezetével) szemben az ember világába belefér a 
térben és időben távoli, a múlt, a jövő és a képzeletbeli. Szemben az állattal 
az ember egyidejűleg sokféle cselekvési horizonton él: egyszerre szülő, gye-
rek, állampolgár, hívő, párttag, szurkoló, tanár, beosztott, főnök. A szerepek 
egyidejűségéből sajátos erkölcsi dilemmák és kon�iktusok adódhatnak. Az 
állatnak nincs szüksége erkölcsre, mert számára minden meg van határozva. 
Az embernek viszont életszükséglete az erkölcs, mert biológiai meghatáro-
zatlansága folytán minduntalan magának kell döntenie. Az állatok násztán-
cát még értelmezhetjük állati „szertartásként”, de az etológus által is említett 
hiedelmeket, eszméket, találmányokat már teljes joggal az embert az állattól 
lényegesen megkülönböztető jegyeknek tekinthetjük.

Ellenkezőleg: az ember az a lény, amely képes ezt a szellemességet megfogal-
mazni.

Nevezhetnénk éppen, de előtte állapítsuk meg, hogy az embernek a teste is 
speci�kusan emberi. Nemcsak azért, mert felegyenesedve jár, mert pofája 
helyett arca van, mert az agya di�erenciáltabb, vagy mert szervei kevésbé 
szakosodtak, jóval sokoldalúbbak (hiszen az emberi kéz egyaránt alkalmas a 
karatéra, az órajavításra, a pantomimmozdulatokra és Beethoven zenéjének 
megszólaltatására), mint az állatoké, hanem azért is, mert testét belülről átéli 
és tudatosan megtapasztalja. Testünk kifejezőeszköze lelki-szellemi életünk-
nek, erre utal „a szem a lélek tükre” mondásunk is. 

Dr. Woland: Ugyanezen biológusok szerint az emberi nyelv, az emberi kapcsola-
tok hierarchikus rendje (vagyis a rokonság, a hatalmi struktúra), valamint  
a tárgyak használata három, tisztán biológiai sajátosságra vezethető vissza:  
a szociális vonzódásra, a tárgyszeretetre és a szabálykövetésre.
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Hány dimenziós* az ember?

Sokan látják az embert egydimenziós lénynek. Aki csak a legfejlettebb állat-
nak tartja, az csupán biológiai dimenzióval számol. Az is hasonlóképpen 
gondolkodik, aki szerint a lélek nem más, mint mirigyműködés, s minden 
emberi megnyilvánulást az ösztönökkel* próbál magyarázni. Vannak, akik 
a szellemet vagy a lelket tartják az ember egyetlen dimenziójának, melyhez 
képest a test csak külső burok. Mások két vagy több dimenzióban kísérlik 
meg leírni és megfogalmazni az embert. A többdimenziós emberképek* kö-
zött is vannak olyanok, amelyekben az egyik dimenzió kitüntetett helyze-
tű, rangsorban a többi fölött áll. Sigmund Freud* emberképében az ösztön a 
domináns. Arnold Gehlen* embere nem magyarázható sem az állatból, sem 
az Istenből. Szerinte az emberben „ösztönfölösleg” van, amely állandó ak-
tivitásra készteti, és ebből születik a kultúra. A vaisnava (Visnu-hívő, mint 
a krisnások is) felfogás szerint az ember anyagi feltételhez kötött ugyan, de 
elsősorban szellemi lény. Platón* háromdimenziós emberképében a hassal, 
mellkassal és fejjel jelképezett érzelem, akarás és megismerés szerepel, de  
a lel ki dimenziónak kitüntetett szerepe van, a test pedig az isteni lélek börtöne.  
Amikor Pál apostol* test-lélek-szellem emberről beszél, nem rangsorolja  
a há rom dimenziót. Rudolf Steiner* emberképe hétdimenziós: legalul talál-
ható az ásványi test, fölötte a növényi és az állati, aztán az érző-indulati lélek,  
a külvilágot vizsgáló értelem, majd a befelé gondolkodó értelem, és legfelül 
a szellem. Aquinói Szent Tamás* „testlélek” fogalma azt a felfogást tükrözi, 
mely szerint a lélek a test értelme és lényege, a test pedig a lélek „élete”, vagyis 
a lélek a test révén fejezi ki magát. Szerinte egyedül és önmagában sem a lélek, 
sem a test nem alkot embert, hanem csak a kettő együtt. Karl Marx* szerint 
az ember egyfelől természeti lény, azaz biológiailag meghatározott, másfelől 
mint társadalmi lény alakítja önmagát, azaz önmaga meghatározására képes. 
Heller Ágnes* viszont jogosan érvel amellett, hogy az ember se nem termé-
szeti, se nem társadalmi, se nem szellemi, hanem kizárólag emberi lény.

Az ember testi-lelki egészsége

Nyelvünk kifejezései a test és lélek szoros 
kapcsolatára utalnak. Azt mondjuk például 
(mert így érezzük), hogy „fáj a szívem”, vagy 
„minden porcikám téged akar” (szeretlek). 
Ma már tudjuk jól, hogy vannak pszichikus 
eredetű betegségek, amelyeket nem lehet csu-
pán gyógyszerekkel, sebészkéssel vagy sugár-
zással gyógyítani. Egyszerre kell gyógyítani 
a testet és a lelket. Ezek szerint nem mond-
hatjuk azt, hogy „fő a testi egészség”, hanem 
inkább azt, hogy „fő a (testi-lelki) egészség”.

Pszichológusok meg�gyelték, hogy a női 
börtönökben született gyerekek jobban gya-
rapodtak, és kevesebb haláleset következett Harmónia
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be náluk, mint az állami intézetekben nevelkedő, rendes ellátásban részesülő 
gyerekek körében, akiknek az anyai ölelést, dédelgetést nélkülözniük kellett. 
Azt is tudjuk már, hogy a növekedési hormon érintésre, vagyis simogatásra 
indul be. Ami még ennél is meglepőbb: a Szolgáló Szamaritánus Egyház tag-
jai, akik élen járnak a kábítószer-élvezők, alkoholisták és más elesett emberek 
gondozásában, olyan – egyéb tekintetben hétköznapi – emberek, akiknek a 
szervezete az átlagosnál nagyobb arányban termeli a félelmet és szorongást 
csökkentő endor�nt.

Változás vagy fejlődés?

A biológiai és a kulturális változás összefüggése máig vita tárgya. A kultúra 
ugyan nincs biológiailag meghatározva, de a kultúrára minket alkalmassá 
tevő képességek (például a mosoly, a kíváncsiság, a tanulás, a kooperáció*) 
genetikailag közvetítődnek. Elgondolkodtató, hogy a kulturális fejlődés logi-
kája hasonló a biológiai fejlődés logikájához, és a biológiai érdekek ellenében 
kulturális folyamatok tartósan nem alakulhatnak ki.

A háborúknak rendre véget vetnek a békeszerződések, a levegő szennyezése 
és az egészség károsítása ellen pedig már egyre többen fellépnek. Az olyan 
erkölcsi elveket, amelyek a biológiai fejlődés ellenében hirdették magukat – 
mint például a túlzott aszkézis hirdetése –, elég hamar hatálytalanította a 
reálisabb és bölcsebb gondolkodás. A mérsékelt aszkézis megmaradt, ugyan  is 
ez (például a hústalan böjti napok megtartása) éppen az egészség vé delmét, 
és így az életet szolgálta.

Az élet lényeges eleme a fejlődés. Az ember esetében azonban a fejlődés nem 
csupán biológiai átalakulás (kiegyenesedett járás, felszabadult mellső vég-
tagok, megnövekedett agytérfogat), hanem maga az ember által produkált 
gyarapodás. 

A természeti dimenziótól különböző új dimenzió – a történelem és a kultúra 
– az ember saját műve. Ezek a szellemre és a történelmiségre, vagyis az em-
bernek olyan képességeire utalnak, melyek meghaladhatják a biologikumot. 
A fejlődés passzív, míg a történelmiség aktív változás.

Dr. Woland: Na és a háború? A levegőszennyezés? Az egészségtelen táplálkozás 
vagy a drogfogyasztás?

Ángyika: Az élet élni akar, de akar-e fejlődni?

Jocó: Vagyis az emberi alkotások?

Jocó: A történelmiség azt jelenti, hogy az ember állandóan változik, és hogy ma 
már nem az az ember, aki tegnap volt?
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Az ember nem szélkakas, csak a biológiai dimenzióban rendelkezik állandó 
és változatlan lényeggel. A történelmiség azt fejezi ki, hogy az ember létezé-
sének a maradandó biológiai felépítésén túl van egy másik, egy szüntelenül 
változó-alakuló dimenziója is: a kulturális-szellemi változás. Ebből az követ-
kezik, hogy a nyitottsággal és állandó mozgással jellemezhető embernek 
nincs végérvényes, lezárt, változhatatlan lényege. A változásban a maradan-
dó elem maga az ember, a változó elem pedig az emberi lényeg kiteljesedése. 

Az ókori egyiptomiak számára a csecsemő volt a teljesség, a bölcsesség (őstu-
dás) megtestesítője. Az ember ebben a felfogásban növekedésével – őstudását 
felejtve – csökken, zsugorodik. Zökkenők, megtorpanások mindig vannak, a 
fejlődésben ugyanis jelentős szerepe van a véletleneknek, sőt még a hibáknak is.

A társadalmi fejlődésnek kétféle típusa van: az óraműtípusú (a kiszámítha-
tó, a gépies), valamint a dinamikus fejlődés, amelynek vannak véletlensze-
rű, pályamódosító elemei. A fejlődés nemcsak jobb alkalmazkodás, hanem  
a komplexitás (bonyolultság, összetettség) fokozása, az embert új dimenziók-
kal gazdagító átalakulás is. A fejlődés az élet minden területén nem egyér-
telmű, leginkább a technikában és egyes tudományokban érhető tetten.

A válságok viszont olyan kihívásokat jelenthetnek, amelyekre éppen a fej-
lődés, a jobbá levés lehet a válaszunk. A kisebb erdőtüzek például, melyek 
elpusztítják a korhadt aljnövényzetet, nem feltétlenül vezetnek az erdő teljes 
pusztulásához.

Okot adhatnak a kétségbeesésre, de késztethetnek erdőtelepítésre is.

Ángyika: Lehetséges a visszafejlődés is? Ősz fejemmel néha úgy érzem, már 
lefelé megyek, igaz, ezt valamiféle magaslatról látom így.

Dr. Woland: A „komplexitás fokozása” azonban jelenthet mesterkéltséget is.  
A gazdaságban pedig válságot, az emberi kapcsolatok alakulásában túlszabá-
lyozottságot, ki�nomult manipulációt és gonoszságot eredményezhet.

Dr. Woland: És a nagyobbak?

Dr. Woland: Arisztotelész* a mozgás hat fajtájáról beszél: keletkezés, pusztulás, 
kisebbedés, mássá levés, helyváltoztatás, nagyobbodás, és ebből, ugyebár, 
csak a mássá levés a fejlődés! 

Jocó: Abból, hogy az ember fejlődésre nyitott, vajon feltétlenül következik-e a 
társadalomban bekövetkező fejlődés?
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1.2. Ösztön és szellem

Mennyiben ösztönlény az ember?

Ma már nyilvánvaló, hogy az ösztönök (vagyis a geneti kai  
kóddal öröklött, külső és belső ingerek kiváltotta, faj spe-
ci�kus, kényszerítő erejű viselkedési mechanizmusok) min-
den területen valamiképpen meghatározzák, befolyásolják 
vagy színezik viselkedésünket. Freud szerint három énünk 
közül az „ösztön-én” (Kosztolányi szellemesen „ősvalaminek” 
nevezi) velünk született. Energiája a libidó és az agresszió.

A libidó legalább annyira örömelv is. Freud a legtisztább 
megnyilvánulási formájának a szerelmet tekintette, az ag-
ressziónak pedig önvédelmi jelleget tulajdonított.

Nem kizárólag. Emellett még apa, tanító, védelmező, példa, norma, lelkiis-
meret is.

Ösztöneink nem tűnnek el, erőteljesen befolyásolják magatartásunkat és 
viselkedésünket, de az érzés, érzelem, akarat, tudatosság fékezi, alakítja, 
árnyalja, nemesíti őket. Ami az ösztönben merev és fajhoz kötött, az az intel-
ligenciában, de már az érzelmekben is mozgékony és individuális.

Az ember – szemben az állattal – képes re�ektálni ösztöneire, vagyis tuda-
tosan viszonyulni hozzájuk. Az emberben az ösztön és a tudatosság nagyon 

Klári: Vagyis a szexualitás és a gyűlölet? 

Jocó: És mindez, ugye, tudattalan?

Jocó: Beépített rendőrség?

Klári: Akkor most ösztönlények vagy tudatos lények vagyunk?
Dr. Woland: Nem éppen az ember az az élőlény, akiben leépültek, felszívódtak 

az ösztönök?

Ángyika: Ösztön ide vagy oda, én bármilyen éhes lennék, nem ennék embert, 
és bármennyire is hajtana, mondjuk, a szerelmi vágy, igyekeznék uralkodni 
ösztöneimen.

Dr. Woland: Pedig, kedves Ángyika, igen rendes katolikusok is ettek embert, ezt 
már a diákok is jól tudják.

Vigyázat! Felettes énünk – mely a nevelés hatására kialaku-
ló szabályozó erők, viselkedési (és erkölcsi) normák forrása 
– szintén tudattalan, a�éle automatikusan működő kontroll. 

Gyűlölet
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bonyolult együttest alkot, ahogyan azt Ottlik Géza is megfogalmazta Iskola 
a határon című művében: „Nem erkölcsi emelkedettségből gyűlöltük a hamis-
ságot és hazugságot, hanem szinte testileg, az idegrendszerünk visszafojtha-
tatlanul undorodott tőle; de ha szebben hangzik, azt is mondhatnám, hogy 
mégiscsak egy erkölcsi magaslatféle volt az a végső menedék, ahová vissza-
szorított bennünket a neveltetésünk.” Valahogy így szövi át egymást ösztön, 
társadalmi norma és erkölcsiség. 

Meddig ér az érzés?

Érezni rengetegfélét jelent. Közös pont azonban, hogy sosem vagyunk kö-
zömbösek, hanem valamibe mindig be vagyunk vonva: pillanatnyilag, mé-
lyen, intenzíven, megőrzőn, múltra, jelenre, jövőre, egész személyiségre kiter-
jedően. Vannak érzéseink, amelyek a szervezet jelzései, ezek szükségleteket 
jeleznek. Ilyen például az éhség. Ha éhesek vagyunk, akkor nem megoldás, 
ha evés helyett olvasunk, imádkozunk vagy úszunk egyet. Ezeket az érzéseket 
nevezhetjük késztetéseknek, melyek erősségét a megszokás nem csökkenti.

Heller Ágnes a szexuális vágyat az a�ektusok* körébe, a félelem, a szégyen, 
a vidámság és a szomorúság mellé sorolja. Az a�ektusoknál is van kiváltó 
inger, de ezek az érzések már kifejezőek, nem tanultak, hanem általánosan 
emberiek.

Ezek az orientációs érzések, vagyis az igen-nem érzések. Amikor úgy 
érezzük: „ez az!”, „ez jó!”, illetve ezek ellenkezőjét. Orientációs érzések az 
íz lésítéletek, a rokonszenv és ellenszenv érzése, amelyeket helytelenül ösz-
tönös rokonszenvnek, ösztönös megérzésnek nevezünk, pedig ilyenkor már 
korántsem csak ösztöneink vezérelnek. Ezek az érzések különféle előzetes 
élmények, minták, normák és szokások nyomán alakulnak ki. Vannak azon-
ban olyan érzések, amelyekben ha szerepet is játszhatnak ösztöneink, még 
kevéssé ösztönösek. Ezek az érzelmek: a szerelem, a barátság vagy a szoli-
daritás,* de ilyesmi Heller Ágnes szerint az áhítat, az irigység, a bizalom és 
a harag is. Az ilyen érzéseknek már történetük, miértjük és magyarázatuk, 
sőt értelmük is van, és ezekért már felelősek is vagyunk.

Az érzelem egyáltalán nem áll szemben az értelemmel, hanem kiegészíti 
azzal, hogy értékel, kiemel, elvet, elsőbbséghez juttat egyes terveket, elkép-
zeléseket, sokszor pedig hangulatként vagy tartós lelkiállapotként működik, 
amikor örülünk vagy szomorúak vagyunk.

Jocó: Ilyen lenne a szexuális vágy is?

Klári: És mi az az érzés, amikor valaki vagy valami megtetszik nekünk?
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Csak bizonyos mértékig: például amikor el -
pirulunk, ráncoljuk a hom lokunkat, vagy 
amikor bólogatunk. A leg  meg bíz hatóbb jelző 
a szívritmus, de ezt egy kívülálló nem érzékel-
heti. Van nak  ér zelmi epizódok, amelyek rö-
vid ideig (néhány perctől néhány óráig) tarta-
nak, és min dig  van valamilyen tárgyuk. Ilyen 
a kötődés, a sze relem, a gondoskodó szeretet, 
az undor vagy a megvetés. Nem mindig van 
tárgyuk az óráktól hetekig tartó hangulata-
inknak: a boldogságnak, a szomorúságnak, a 

haragnak és a félelemnek. Még tartósabbak lehetnek az érzelmi zavarok (a 
depresszió és a szorongásos zavar), egyes érzelmek pedig akár élethossziglan 
tartó személyiségvonássá is válhatnak (a félelem félénkséggé). 

Az igazi utálatnak és megvetésnek mindig van tárgya. Ez a hangulat (ha való-
ban hosszú ideig tart) inkább a szomorúsághoz hasonlítható, amelynek nem 
mindig van konkrét tárgya.

Ez még vita tárgya, de egyre erőteljesebb az az elképzelés, mely szerint van  
az emberiségnek közös érzelmi alapja (benne a félelem, a szomorúság, a düh, 
az undor, az öröm és a szeretet), és erre épülnek a különböző érzelmi kultú-
rák, az angol hidegvértől Buddha mosolyáig.

Bizonyos értelemben igen, de erre van egy külön fogalom is: a bevontság fo-
galma. Ez személyes érzelmi megérintettséget jelent, amikor a hatása alá ke-
rülünk valaminek, ami érzelmileg megérintett. Ez a valami lehet egy másik 
személy, egy �lm, egy vallás, egy eszme, egy tantárgy vagy egy hivatás.

Van benne valami igazság, ám lépten-nyomon tapasztalhatjuk, hogy egy fér�-
embernek is vannak érzelmei és megsejtései (elég csak a szerelmesekre, a költők-
re és a feltalálókra gondolni). Tapasztaljuk azt is, hogy a nők sem sokkal kevésbé 
tettrekészek (és ne csak Jeanne d’Arcra és a női kommandósokra gondoljunk, 
hanem az anyákra és a háziasszonyokra is). Ami pedig a női sakkozókat, köz-
gazdászokat és miniszterelnököket illeti, ők az eszüket is elég jól működtetik.

A szem a lélek tükre

Klári: És amikor utáljuk az egész világot? Ez az érzés az én korosztályomban 
eléggé gyakori.

Jocó: Mennyire egyetemesek az érzelmek?

Klári: Aki érez valamit valaki vagy valami iránt, az tehát nem közömbös?

Klári: Mennyiben igaz, hogy a fér� inkább észlény és a tettek embere, a nő 
pedig inkább érzelmi és ráérző lény?

Klári: Leolvashatók-e a testünkről és az ar-
cunkról az érzéseink?
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Tudásunkkal növekvő nem tudásunk

A tudás az emberi megismerés eredménye, modell a viselke-
déshez. A tudást nagy mértékben befolyásolhatja a bevontság, 
a kíváncsiság.

Jellegzetesen emberi vonás, hogy sosem értelmezünk hideg 
fejjel, érzések nélkül, mint ahogy az is, hogy kíváncsian elidő-
zünk a dolgoknál. Hagyjuk, hogy különlegességük és tulajdon-
ságuk ámulatba ejtsen. Az állat mindig csak az adott tényekre 
szorítkozik, míg az ember bármit ismer meg, mindig megis-
mer valamit az egészből is. 

A megismerő ember össze tudja hasonlítani ismeretét a valósággal. Azért le-
hetséges ez, mert az ember mindig ténylegesen többet ismer meg a valóság-
ból, mint amiről önmagának számot tud adni. Aki állít, tagad vagy kérdez, 
éppen azért teheti mindezt, mert feltételez bizonyos igazságokat, amelyeket 
inkább csak sejt, mint tud, amelyekről csak sejtésszerű háttértudása van. 

Amit megtapasztalunk, arról mindig van valamilyen előzetes tapasztala-
tunk. Nevezhetjük ezt létsejtésnek, illetve Polányi Mihály* nyomán passzív 
vagy háttértudásnak is, mely mintegy hálóba fogja a tudás részelemeit. Ezt  
a tudást áttételesen a Létből merítjük. Mi magunk vagyunk az áttétel azzal, 
hogy valamit átélünk a Létből.

Mindenki tud valamit a célról, az értékről, az esetlegesről, az általánosról,  
az igazról, a tévesről, a személyről, az életről, de ha pontosan meg kellene hatá-
rozni őket, akkor még a �lozófus is zavarba jönne. Szent Ágoston* például azt 
mondja az idővel kapcsolatban, hogy ha nem kérdeznek, akkor tudom, mi az 
idő, de ha megkérdeznek, nem tudom. Ilyen tapasztalata minden diáknak van: 
amit tud, azt nem tudja mindig pontosan elmondani. A fogalmi megismerést 
egy olyan, szavakkal ki nem fejezhető tudás előzi meg, amelyet hétköznapi 
nyelven megérzésnek, megsejtésnek nevezünk. Ez jelenti minden további ta-
pasztalás alapját. Megismerhető, de csak azok számára, akik benne léteznek. 
Ami lényeges: többet tudunk, mint amit el tudunk mondani.

Tudástérkép

Klári: Ízlelgetem a „kíváncsiság” szót. Mintha benne lenne a 
kívánás, a vágyakozás is.

Dr. Woland: Ezek szerint az ember képes lenne a tökéletes lényeglátásra?

Jocó: És mennyire pontos ez a tudás?

Dr. Woland: Csakhogy ne feledjük, ha bővülő tudásom egyre nagyobbodó kör, 
akkor a növekvő területével együtt növekszik a kör kerülete is, amely nem 
tudásom nagyságát jelzi.
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Valóban, minél többet tudunk, annál több kérdésünk lesz, annál többet kell 
javítanunk tudásunkon. Az a bölcs ember, aki egyszerre tartja számon s 
egyenlő erővel éli meg mindazt, amit tud, és amit nem tud a világról.

Tudom, hogy tudok

Az ember saját világának közepe, hiszen te-
ret és időt önmagára vonatkoztat, ugyanak-
kor rálátása is van önmagára, képes magát 
is megismerés és vizsgálat, önmegismerés és 
önvizsgálat tárgyává tenni. Az öntudat olyan 
én-tudat, amikor az embernek rálátása van 
saját énjére. Az ember képes különféle szere-
pei mögött – szülő, gyerek, tanuló, tanár, ál-
lampolgár, vevő, beteg, ügyfél, szurkoló, hívő, 
barát – saját énjét meglátni. Ez a fajta énesség 
erkölcsileg semleges, nem azonos az önösség 
egoizmusával. Az öntudattal rendel kező em-
ber tudja magáról, hogy olyan, mint minden 
ember, hogy olyan, mint néhány ember (mint 
azoknak a csoportoknak a tagjai, amelyekhez 
tartozik), és végül, hogy olyan, mint rajta 
kívül senki más. A „csak én, és senki más” 
eltorzult énesség: önösség, önzés. A normá-
lis énesség az egész mindenségre nyitott, az 
önösség énünk várbörtönének foglyává tesz. 

Az őrültnek éppen a tudata, öntudata, az önmagáról való tudása sérült. 

Filozó�ai (lételméleti) szóhasználattal élve 
személyek vagyunk, pszichológiai szóhasz-
nálattal pedig személyiségek, vagyis örökölt 
és megszerzett pszichológiai tulajdonságok 
összessége.

Jocó: Akkor az őrült nem más, mint az, aki mindenét elvesztette az eszén kívül!

Jocó: Végül is, ki vagyok én? Szerepeim összege, főnöke vagy  
a főszereplő?

Dr. Woland: És személyünk helyzetről helyzetre aktualizálódik, 
ugyanis személyiségünk mindig máshonnan, mindig mások-
tól vesz fel pszichikus energiát, és egy kicsit mindig ahhoz 
hasonul, ahonnan, akitől energiában részesül. Más vagyok, 
amikor a kocsmában veszek fel energiát, és más, amikor 
édesanyámtól, feleségemtől vagy az ügyfeleimtől.

Ki vagyok én?
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