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Az emberi természet
1.1. Az erkölcsi lény

Már az Ószövetség szerint is: az ember drágán szerzett 
kiváltsága, hogy a jónak és gonosznak tudója lett. De vajon 
honnan tudja? Mitôl jó a jó, és mitôl rossz a rossz? Ezek 
az erkölcstan alapvetô kérdései. Hogy évezredek óta újra 
és újra felmerülnek, és a magunk lelkiismeretében is na-
ponta meg kell velük küzdenünk, mutatja, hogy az ember 
erkölcsi lény.

Amikor egy társunk viselkedésérôl (vagy a magunkéról) be-
számolunk, rendszerint nem érjük be azzal, hogy elmond-
juk, mit tett az illetô, hogy milyen elôzményei és okai, miféle 
következményei voltak cselekedetének, hanem még valamit 
teszünk. Kimondva-kimondatlanul értékeljük a viselkedését, 
azaz helyesnek vagy helytelennek ítéljük, esetleg ilyennek 
is, meg olyannak is. Ráadásul úgy gondoljuk, hogy ítéletün-
ket valami olyasmire alapozzuk, ami többé-kevésbé függet-

len egyéni tetszésünktôl vagy nem tet szé sünk tôl, és még a 
cselekedet eredményével sem mutat közvetlen összefüg-
gést (pl. „elérte a célját, de aljas eszközökkel érte el”). Mint-
ha létezne valami közös minta vagy mérce, amirôl minden-
ki tud – az is, akivel az adott cselekedet megítélésében 
éppen nem értünk egyet –, és amihez képest az emberek 
viselkedése megítélhetô: jónak vagy rossznak minôsül.

Erkölcsön az emberek társas viselkedését szabályozó 
elvek és szokások rendezett együttesét értjük. Az erkölcs 
szempontjai gyakorlatiak: közvetlen útmutatást tartalmaz-
nak arra nézve, hogy miként cselekedjünk, függetlenül  
attól, hogy segítik, vagy éppen akadályozzák a cselekvôt 
céljának elérésében. A filozófiai etika az ilyen ítéletek rend-
szeres, szükségszerû megalapozásának lehetôségével 
fog lalkozik. Amikor az emberrôl mint erkölcsi lényrôl be-
szélünk, feltételezzük, hogy képes tudatosan szabályozni  
a viselkedését, tehát elvárható tôle, hogy a körülmények 
ismeretében, lehetôségeivel és a következményekkel szá-
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Az emberi természet

mot vetve válassza meg céljait, majd a saját szabad elhatározása szerint cselekedjen. Véghezvitt 
és elmulasztott tetteit úgy tekintjük, mint állásfoglalást arról, hogy általában mit tart jónak és 
rossznak. Azaz feltételezzük, 
– hogy a jó és a rossz létezik;
– hogy megismerhetô;
– és hogy cselekedeteinken számon kérhetô. 

1.2. Az erkölcsi gondolkodás fejlôdése és az emberi természet  

„Miért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis! 
Miért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis.”
(József Attila: Két hexameter)

Az etika kifejezés a görög ethosz szóból származik,  
ami valamikor legelôterületet, lakóhelyet jelentett, ké-
sôbb talán a legeltetés rendjét, végül szokásokat, majd  
ét hosz ként immár az egyéni viselkedés jellemzôit: jelle-
met. A latin mos (= akarat) gyökbôl képzett morál ha-
sonló értelmet hordoz: arra utal, amit egy adott közös-
ségben akarni kell vagy ildomos, az egyéni cselekedet 
mora li tásán ellenben már azt értjük, hogy az illetô elha-
tározása személyes meg  gyô zô dé sen alapul. Eredetileg 
tehát mindkét kifejezés olyasmire vonatkozik, amivel a 
közösség rendelkezik – a szokások hagyományos rend-
je magától ér te tô dô módon mindenkit kötelez –, értel-
mük fokozatos módosulása pedig jelzi az erkölcsi gon-
dolkodás individualizálódását. 

A hagyományos társadalmakban az erkölcs az egész 
nemzetségre vagy népre vonatkozott, amelynek erényei-
ben, bûnei ben, kötelességeiben és felelôsségében min-
den nemzedék osztozott. A klasszikus antikvitás korától, 
különösen a kereszténység és a sztoikus gondolkodók 

hatására civilizációnkban fokozatosan az a meggyôzôdés hódított teret, hogy az erkölcs az 
egyénre vonatkozik. Az újkori Európában általánossá lett felfogás szerint az ember cselekede-
teiért személyes felelôsséget visel, amelyet nem háríthat át másra (sem más egyénre, sem a 
közösségre). Azóta az erkölcsi cselekedet elô fel té te lé nek tekintjük, hogy a saját lelkiismeretünk 
ítéletét követhessük, bár e „bíróság” illetékességének körét, mûködésének elveit illetôen igen 
sokféle, egymásnak ellentmondó vélemény ismeretes. 

Abban ma már teljes az egyetértés, hogy az erkölcsi belátás képességével minden ember 
egyénileg rendelkezik, mivel annak elôfeltételei az ember természetében rejlenek. Emberi ter-
mészeten azonban az etika nem a fizikai-biológiai tulajdonságokkal leírható embert érti. Éppen 
ellenkezôleg, egy olyan lényrôl beszél, akinek a viselkedését a természeti szükségszerûség ön-
magában nem magyarázza. 

Emberi természeten az etika nem biológiai tulajdon-
ságainkat érti. Hanem mit?
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Az erkölcsi gondolkodás fejlôdése és az emberi természet1.1.1.

Az animal rationale (eszes állat), azaz a homo sapiens egyike az emberszabásúaknak, visel-
kedése, testfelépítése, élete és halála leírható a természettudományok vizsgálati módszerei sze-
rint – sôt hitelt érdemlô kijelentéseket csakis ezen a módon tehetünk róla, állítja a szaktudós. A 
szellemtudományok és a társadalomtudományok nem mondanak ellent ennek a megállapításnak 
– nem mást állítanak, hanem másról beszélnek. Az emberi cselekedeteket és alkotásokat, az 
emberek közötti kapcsolatokat és a társadalmi intézményeket ugyanis nem érthetjük meg a fizi-
kai és fiziológiai állapotváltozások bármilyen alapos vizsgálatán keresztül. Ahhoz, hogy tör vény-
szerû összefüggéseket állapítsunk meg, és ezek alapján elôrejelzéseket tegyünk a csoport vagy 
az egyén viselkedésére nézve, mindenekelôtt azt kell megtudnunk, hogy a megfigyeltek milyen 
értelmet tulajdonítanak tetteiknek, miért tartanak egyes döntéseket jónak, másokat rossznak.   

Minden élôlény értékeli a környezetét, amikor annak elemeit „ehetônek”, „veszélyesnek”, „fáj-
dalmasnak” stb. találja, és ennek megfelelô választ ad a környezet kihívására. Ez az értékelô 
viszonyulás az embernél tudatosul. Nem csak a közvetlen környezeti hatásokra válaszol, és nem 
is csak a saját örökletes ösztöneinek engedelmeskedik, hanem a pillanatnyi adottságoktól elvo-
natkoztatva, a helyzet egyedi értékelése alapján választ a lehetséges viselkedésmódok közül. 

Ezt a nyelvhasználat és a fogalmi gondolkodás teszi számára lehetôvé. Az ember társaival a 
tapasztalatok általánosítására, tárolására és átvitelére alkalmas jelzések, szimbólumok útján 
érintkezik. Ez az evolúciós újdonság páratlan elônyök forrása: lehetôvé teszi a megszerzett tu-
dás megôrzését, felhalmozását, átörökítését, megosztását és megvitatását mindazokkal, akikkel 
egy nyelvet beszélünk. Ennek köszönhetô, hogy a biológiai egymásrautaltság és a fizikai kény-
szer teremtette emberi közösségek fejlôdése során az együttmûködés és a munkamegosztás 
olyan szervezett, tudatos formái terjedhettek el, amelyek egyre nagyobb mértékben építenek az 
egyéni viselkedés önállóságára és változatosságára. Ezzel veszi kezdetét a történelem: a társas, 
társadalmat alkotó lény története.

Az ethosz eredetileg legelôterületet jelentett. Melyek a leg fon tosabb szakaszai a szokáserkölcstôl a személyes  
meg gyô zô désen alapuló lelkiismereti döntésig vezetô útnak?
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Az emberi természet

Az ember elsôdleges környezete a nyelv világa. Nem a szerint cselekszik, ami „van”, hanem 
amit mondanak neki, amit tud, hisz, retteg vagy remél. Amikor az ember a dolgokat megnevezi, 
azért teszi, hogy tapasztalatait társaival megossza. Amikor cselekszik, számot vet azzal, hogy 
tetteinek mások milyen értelmet tulajdonítanak. 

A megértés feltétele az azonosulás képessége. Az egyén elsajátítja társainak nézôpontját, 
megtanul úgy tekinteni önmagára, ahogyan azok tekintenek ôrá, és ahogyan ô tekint másokra. 
Másoktól tanulja meg, hogy kinek kell lennie, és a szocializáció folyamatában mások segítségével 
és mások kedvéért válik azzá, aki. Gondolkodom, tehát vagyunk*: az öntudatos lét másokkal 
együtt-lét a nyelv világában.    

Egymásrautaltságunk nem intellektuális vagy érzelmi kérdés: fizikai szükségszerûség. Az em-
ber az egyedüli lény, akinek a természet nem otthona. Az Újszövetség szerint „a rókáknak vagyon 
barlangjuk és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová a fejét lehajtania” (Mt. 
8.20). Ezt úgy is érthetjük, hogy neki magának kell tudatos, terv sze rû munkával megépíteni lakhe-
lyét. Az ember épít – mert számára a világ sosem ép, soha nincs „készen”. Fajunkat az otthonta-
lanság szüntelen ténykedésre készteti. Mûvelni kell a földet, hogy megéljünk belôle, és mûvelôdni: 
gyarapítani tudásunkat, javítgatni, fenntartani a kultúra épületét. A rendelkezésre álló források 
egye di mérlegelésen alapuló, célszerû használata, a létfeltételek tudatos elôállítása és a szabad 
elhatározáson alapuló, rendszeres együtt  mû ködés révén emelkedett ki fajunk a természeti szük-
ség szerûségnek kiszolgáltatott állapotából – ezek azok a vonások, amelyek az ember tevékenysé-
gét megkülönböztetik a többi élô lény tôl.

Az ember méltóságáról értekezô reneszánsz gondolkodó, Pico della Mirandola** szerint Isten, 
amikor az embert teremtette, a hatodik napon, már kifogyott a tulajdonságokból, melyekkel az 
összes többi lényt felruházta, ezért az ember számára nem maradt egyéb, ô a szabadságot kapta, 
hogy választhasson a tulajdonságok és életformák között, és amit választott, azt véghezvihesse. 
Maga szabhat mértéket cselekedeteinek, tehet különbséget igaz és hamis, jó és rossz, szép és rút 
között. Elképzelheti, hogy ami van, másképpen is lehetne, és rákérdezhet, miért van éppen így? 
Egyedül ô képes megtenni mindezt. Ô az egyetlen, aki – filozófus kortársunk, Bernhard Waldenfels 
szavaival – „képes nem önmagánál kezdeni”. 

Ha nem önmagánál, akkor vajon hol? Másoknál, akiknek a javával azonosul. Céloknál, melye-
kért áldozatra képes. Az igazságnál, melynek elkötelezett híve és elfogulatlan kutatója. 

1.  Mi az erkölcs szerepe a társadalomban?
2.  Mit jelent egy cselekedet erkölcsi megítélése?
3.  Milyen szempontok alapján állíthatjuk, hogy az ember erkölcsi lény?
4.  Mi következik abból, hogy az európai erkölcsi gondolkodás középpontjába az egyén került?
5.  Tudtok-e példát mondani olyan kultúrákra, amelyekben az erkölcsi gondolkodás 

középpontjában nem az egyén áll?
6.  Mi köze van a beszédnek és a fogalmi gondolkodásnak az erkölcsi személyiség  

kialakulásá hoz?

K
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K

*  Ez a megállapítás arra a többletre utal, amit öntudat és nyelvhasználat összefüggésének felismerése jelent René Descartes 
(1596–1650) nevezetes kijelentéséhez képest: „Gondolkodom, tehát vagyok”. 

**  Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494) olasz humanista filozófus.
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Az erkölcsi gondolkodás fejlôdése és az emberi természet1.1.1.

1. Értelmezzétek példák segítségével az erkölcs, az etika és a morál kifejezések jelentését!
2.  Mit jelent a következô megfogalmazás: „az ember jónak és gonosznak tudója lett.”? Írjatok 

rövid, 5-10 soros értelmezést!
3.  Keress példát – lehetôleg a saját életedbôl –, amikor úgy érezted, hogy erkölcsi meggyôzô-

désednek megfelelôen cselekedtél, és olyat is, amikor nem! 
4.  „Az ember: találkozás.” Az olvasottak fényében hogyan magyaráznád a huszadik századi 

erkölcsfilozófus, Emmanuel Lévinas kijelentését? 

Kulcsfogalmak az 1. fejezetben
antropológia • erkölcs • etika • morál • megértés • munka • öntudat • szabadság

FE
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K

„Az ember: találkozás.” Képzeld magad a képek szereplôinek helyébe! Mesélj az életükrôl! Mit gondolsz, mennyire 
határozzák meg sorsunk alakulását társaink, szülôhelyünk, a kor, amelyben élünk? (Figyelmesen vizsgáld a képeket! 
Érdemes a nagyítót is elôvenni.)
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*  A címben feltett kérdés („Unde malum faciamus?”) Szent Ágostontól (Aurelius Augustinus, 354–430) ered. Az ô tanítása 
nyomán vált uralkodóvá az európai gondolkodásban az a felfogás, hogy a rossz nem a világ tökéletlenségébôl, hanem az 
ember akaratának és cselekedeteinek gyarlóságából származik, tehát erkölcsi kérdés.

Honnan van a rossz, amit teszünk?*
2.1. A jó és a rossz

Mit tegyek, hogy ne szenved-
jek? Mit tegyek, hogy ne okoz-
zak szenvedést? Rendszerint 
ezekkel a kérdésekkel kez dô-
dik a jóról és a rosszról való 
gondolkodás. Erkölcsi felfogá-
sunk mindenekelôtt azon mú-
lik, hogy miféle választ talá-
lunk ezekre a kérdésekre. 

Mindennapi történet
Élt egyszer Indiában, a kuruk és pándavák szent földjén egy ifjú fejedelem... Nem, ez így nem 
lesz jó. Mondjuk, ez a nemes ifjú, inkább a Lónyay (azelôtt Szamuely), vagy a Haller (egy 
idôben Hámán Kató) utcában élt Budapesten. Mindenesetre valami olyan utcában, amelynek 
a nevét koronként megváltoztatták aszerint, hogy az uralkodó bölcs tanácsadói éppen miféle 
hôsöket óhajtottak példaképül megörökíteni az utcatáblákon. Ettôl persze a nemes ifjak és 
ifjú fejedelmek még kevésbé törôdtek az erkölcsi példázatokkal és a tanulságos történetekkel, 
mint általában. 

Egyébként nem valószínû, hogy hôsünkrôl valaha utcát fognak majd elnevezni. Emlékezetes 
tettérôl is csak egyrôl tudok: tavaly bejutott az országos középiskolai tanulmányi verseny 
döntôjébe. Vagyis bejutott volna, ha odament volna. A verseny elôtti napon azonban nyoma 
veszett. Mitikus elbeszélésekben nem ritka az ilyen fordulat. Az indiaiak szent eposzában, a 
Mahabharatában például Ardzsunát, a pánditok fiatal uralkodóját is éppen a nemzetsége sorsát 
eldöntô csata napján keríti hatalmába a kétely, és elhatározza, hogy ô bizony nem harcol többé. 

Vajon mi történt hôsünkkel? Hol kezdôdtek nála a bajok? Amikor se szó, se beszéd napok-
ra eltûnt hazulról, hamis orvosi igazolást vitt az iskolába, nem jelent meg az edzéseken, olykor 
ittasan keveredett haza, befalt mindent, amit a hûtôben talált, imádott nôvérét veréssel fenye-

2.2.2.
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gette, és a törülközôk alatti titkos rekeszbôl kiemelve a konyhapénz maradékát, ismeretlen 
helyre távozott? Vagy már jóval korábban? Amikor a szülei elváltak? Vagy amikor ismét ösz-
szekerültek? Amikor édesapja valami pályázati pénzek kapcsán korrupciós botrányba kevere-
dett? Amikor édesanyja ágya körül szaporodni kezdtek a csikkhalmok és a gyógyszeres fiolák?

De miért állnánk meg itt? Vajon az más lapra tartozik, hogy az anyja elveszítette az állását, 
és azóta se tud a szakmájában elhelyezkedni? Hogy az apja annak idején nem tanulhatott: négy 
testvérrôl kellett gondoskodnia, miután édesapja hirtelen szélütést kapott. Vagy talán még en-
nél is korábbra kell visszanyúlnunk? A tiltott határátlépési kísérlet miatt börtönbe zárt nagy-
szü lôk ig? A dédapa sokáig rejtegetett háborús kitüntetéseihez fûzôdô zavaros történetekig? Ki 
tudja? Lehet, hogy ô se tudná megmondani. A szülei állítólag nem szeretik, ha ezekrôl a régi 
dolgokról faggatja ôket. Halljuk tehát, hogyan is vélekedik a történtekrôl ô maga!  

„Rendben van, beszélgessünk. Azt akarod mondani, ugye, hogy nekem aztán nincs okom 
panaszra. Megvan mindenem: szavam sem lehet. Apám már reggelenként szidni kezd, de azt 
is csak azért, mert nekem sikereket kell felmutatnom, elérni mindazt, amit nekik nem sike-
rült. Amikor büntetni akart – a saját érdekemben, ezt körülbelül ezerszer elmagyarázta –, 
anyám mindig megvédett. Titokban ajándékokkal tömött, ezen aztán megint jól összevesz-
tek, zengett a ház, hogy belôlem így majd mi lesz. Mindig azzal jöttek, hogy nekik milyen 
rohadt nehéz volt, igyekezzek, hogy nekem könnyebb legyen. Hogy boldog legyek, gazdag, 
hogy majd szeressenek. Ôk már egymást se tudták szeretni, azt mondták, én meg a nôvérem, 
mi vagyunk az ô életük egyetlen értelme, minden reményük. Hogy gyû löl tem a karácsonyo-
kat, hogy untam! Akár együtt éltek, akár éppen külön, ilyenkor összegyûlt a család. Valaki 
mindig megsértôdött, valaki sírt, nekünk meg, gyerekeknek, örvendezni kellett az ajándéko-
kon, amiért majd megszakadtak, hogy összehozzák.

Végül is nálam majdnem bejött nekik, amit akartak. El-
kezdtem iszonyatosan tanulni, mert tudtam, hogy akkor 
békén hagynak. Különórákra jártam, edzésre, minden. 
Apámat akkor már leszázalékolták, pont amikor az üzlet 
végre valahára beindult. Teljesen magába roskadt, nap-
hosszat meg se szólal. Anyám ápolja. Esténként meg német 
regényfüzeteket fordít, idióta szerelmespárok nyálas ka-
landjairól, ezt elég jól fizetik. A boldogság! Ez az élet célja, 
igaz? És nekem boldognak kell lennem. Mindenki azt akar-
ja, hogy érezzem jól magam, errôl szólnak a reklámok meg 
a filmek, de közben látom, hogy körülöttem mindenki elé-
gedetlen és boldogtalan. 

Oké, én akkor legalább megpróbálom jól érezni ma-
gam. A múlt nyáron, amikor megszöktem, ez végre sike-
rült. Pedig ezek nem olyan gyerekek voltak, akiket a szü-
leim egyáltalán beengednének a lakásba. Mit csináltunk? 
Semmit. Amihez kedvünk volt. És ha nem volt semmihez 
kedvünk, akkor nem csináltunk semmit. Nem kérdeztük, 
kinek honnan van a pénze, de gondoskodtunk róla, hogy 
legyen, amennyi kell. Pörögtünk, éjszakáztunk, most ne 
részletezzük, mindent kipróbáltunk: a pia és a fû, az mond-

„A szülei nem szeretik, ha ezekrôl a régi  
dol gokról faggatja ôket.” Ti mirôl nem beszél tek 
otthon? És az iskolában? (Gondold végig, nem 
muszáj elmondani!)
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juk mindennapos volt ebben a társaságban. Az már az én hibám, hogy én semminek se tudok 
olyan önfeledten örülni – szerintem ezt belém nevelték.

Nem sírom vissza, talán jobb, hogy így történt, hogy elkaptak. Láttam elég közelrôl, mi-
lyen hamar kinyíródik, aki ezt csinálja. Én pedig nem akarok szenvedni többé. Mások szen-
vedése sem érdekel. Nem az, hogy nem érdekel, de nem bírom elviselni, segíteni meg úgysem 
tudok. Leérettségiztem valahogy, görcsöltem, hogy a pontszámom meglegyen, nem lett meg, 
azt hiszem. Mert úgy volt, hogy a felvételinek még azért nekifutok. Anyám kikönyörögte. De 
éreztem, megint az lesz, hogy nem bírom végigcsinálni. Jó, nem vagyok egy igazi küzdô típus, 
gyôzni sem akarok mindenáron. Nem éri meg.”

1.  Szerinted mi történt az elbeszélés hôsével?
2.  Miben marasztalnád el ôt, és mit hoznál fel a mentségére?
3.  Mi a célja a fiúnak? Mitôl fél?
4.  Mennyiben határozza meg a sorsát családi háttere? Mennyire határozza meg az ember 

sorsát a szülôk, nagyszülôk története?

1.  Fogalmazd meg röviden – 5-10 soros írásban –, hogy mi ennek a fiatalembernek  
a problémája!

2.  Elôször párokban, majd az osztályban közösen beszéljétek meg, hogy mit tanácsolnátok neki!
3.  Véleményetek szerint hogyan látja a történetet 
  – az anya; az apa; a nôvér; az osztálytársak; az új barátok? 
  Az osztály csoportokban beszélje meg, majd minden csoport írjon az általa kiválasztott 

szereplô nevében rövid levelet a fiatalembernek!
4.  Gyûjtsd táblázatba, hogy szerinted milyen elônyei, milyen hátrányai vannak a felnôtté válásnak!

Miért szenvedek?

Az alábbiakban a szenvedés okának három közkeletû, de egymással ellenkezô magyarázatával 
ismerkedünk meg. Nem meglepô, hogy ezek képviselôi a cselekedetek erkölcsi értékének meg-
ítélésénél is igen kü lön bö zô következtetésekre jutnak.

A) „A szenvedés a nélkülözésbôl fakad”
A napjainkban leggyakrabban hangoztatott vélemény szerint a szenvedés oka a szükség, valami-
nek a hiánya. Azért szenvedünk, mert nem érhetjük el, amit szeretnénk, mert vágyaink betelje-
sülése kényszerítô kor lá tok ba ütközik: 
–  egyrészt a természeti szükségszerûség korlátaiba (betegség, ínség, fájdalom, testi és szelle-

mi képességeink végessége), 
–  másrészt társadalmi korlátokba, melyek megakadályozzák az egyént, hogy céljait szabadon 

követhesse.

Aki nem szenved semmiben szükséget, akit körülményei nem akadályoznak abban, hogy 
valóra váltsa vágyait, az boldog és elégedett, állítja ez a felfogás. Helyesnek tehát az olyan cse-
lekedetet kell tartanunk, ami elôsegíti, hogy ez az állapot bekövetkezzék: megszabadít a nél kü lö-
zés tôl és céljaink teljesülését szolgálja anélkül, hogy másokat megakadályozna ugyanebben. Azt 
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nem tudhatjuk, hogy másoknak mi volna jó, ezért leghelyesebb, ha mindenki csak a saját érde-
keit tartja szem elôtt, és kölcsönösségi alapon ügyel arra, hogy lehetôleg mások is ugyanígy 
jár hassanak el. E felfogást haszonelvûnek nevezzük, mivel az egyén javát teszi meg erkölcsi 
rendszere alapjául, és az egyéni célkövetés feltétlen szabadságát védelmezi minden külsô kor-
látozás ellenében. A haszonelvû erkölcs követôi szerint elidegeníthetetlen jogunk, hogy a saját 
természetünkkel összhangban éljünk; márpedig az embert természete arra ösztönzi, hogy élve-
zetekre törekedjen és kerülje a szenvedést. A jólét tehát a vágyak és szükségletek kielégítésével 
azonos. Az nem lehet, hogy mindenkinek jó legyen, de a jó (igazságos) társadalom célja mindig 
a legnagyobb többség legnagyobb boldogsága lesz. 

Aki így gondolkodik, két, elsô pillantásra rokonszenves dolgot állít: 
1. hogy jó megtenni azt, amire vágyunk;
2.  ha pedig hajlamainkat követve összeütközésbe kerülnénk egymással, mindig a többség javá-

ra kell dönteni.
Álláspontját azonban súlyos ellenvetésekkel szemben kell megvédenie: 

–  Vajon mindaz, amire vágyunk, szükségképpen jónak minôsül? 
–  Ne volna erkölcsi alap arra, hogy a vágyaikat követô egyének céljai közül az egyiket a másik-

nál jobbnak találjuk? 
–  Igaz az, hogy az erkölcsi igazság mindig egybeesik a többség véleményével?
–  Szabad egy embert megalázni, kifosztani, vagy megölni, ha a többségnek ez nagy örömet okoz? 

A láthatatlan kéz
A haszonelvûség hívei védelmükbe veszik az egyéni önzést, mondván, hogy az megfelelô fel-
tételek mellett a közjót szolgálja. A felvilágosodás korában élt skót morálfilozófus és közgaz-
dász, Adam Smith, szerint a javakért folyó versengést egy jótékony, ámde láthatatlan kéz úgy 
irányítja, hogy mindaz, amit az egyén a saját meggazdagodása érdekében tesz, végsô soron a 

A szenvedés a nélkülözésbôl fakad. Szerinted ki számít szegénynek? Biztos, hogy a szegények boldogtalanok?  
Mire gondolhatott az itt látható amatôr felvétel készítôje?
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köz javára váljon, vagy hozzájáruljon mások gyarapodásához. Még az is, amit a közfelfogás 
rendszerint kárhoztat, a kéjsóvár, irigy, fukar viselkedés hajtómotorja lehet az általános jó-
létnek, és mint ilyen, erkölcsi értékkel rendelkezik. A méhek meséjének szerzôje, Bernard de 
Mandeville már jóval korábban, a 18. század elején erre a zavarba ejtô következtetésre jut.

„(…) Így a józanság és a mérték
Az ivást s zabálást segélték. 
A fösvénység, szülôje rossznak,
E más bûnnél utálatosabb
A tékozlás, e nemes vétek
Rabja lett, s millió szegénynek
Munkát ad itt a fényûzés,
S gôgtôl nyert élést nem kevés.
Irigység, hívság, karba kart
Fellendítették az ipart,
S az álhatatlanság hibája
Ételbe, bútorba, ruhába,
E nevetséges gyengeség lett
Hajtója a kereskedésnek.
Íly jól hatott a bûn az észre,
S a szorgalommal kéz a kézbe
Az életet áldássá tették,
Való gyönyörré, élvezetté,
Úgy, hogy már jobban élt a pór,
Mint a gazdag valamikor.” 

B) „A szenvedés oka: ragaszkodás a vágyainkhoz”
A szenvedés kielégítetlen vágyainkból ered – ezzel azok is egyetértenek, akik a lemondás tanát 
hirdetik: a sztoikusok, valamint legnagyobb hatású keleti bölcseleti iskolák (a jóga, a tao, a budd-
hizmus) követôi. Csakhogy ebbôl ôk a fentiekkel éppen ellentétes következtetésre jutnak. A vá-
gyak elvégre bennünk támadnak, mondják, oktalanság tehát szenvedéseinkért a külsô körülmé-
nyeket okolni, inkább magunkat kellene meg változtatni. Aki a szenvedéstôl meg akar szabadulni, 
csak egyet tehet: szabaduljon meg a vágyaitól! Ez a felfogás a legkövetkezetesebben a buddhis-
ta tanításban fogalmazódik meg. 

A Buddhának (Megvilágosultnak) nevezett Sziddhártha Gautama Sákja Kr. e. 563-ban szüle-
tett egy észak-indiai állam királyának egyetlen fiaként. A legenda szerint apja szerette volna 
megkímélni egyetlen gyermekét minden fájdalomtól és kellemetlen benyomástól. Ezért a par-
kot, amelyben a királyfi palotája állt, szigorúan ôriztette, s ô semmit sem ismerhetett meg a 
palotán kívüli világból. Amikor a jólétben és biztonságban nevelkedett királyfi elôször talál-
kozott a szenvedéssel – egy öregember, egy gyógyíthatatlan beteg, egy halott és egy aszkéta 
képében –, ez a négy megrendítô élmény gyökeresen megváltoztatta életét. 

A Buddháról írott eposz (Buddhacsarita) így mutatja be az öregemberrel és a halottal való 
sorsdöntô találkozását. 
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A királyfi félve kérdezi szolgálóját:
„A vénülés csupán ôt tette tönkre, 
vagy másokkal is történnek ilyesmik?”
S kérdésére Csandaka ezt felelte:
„Felségedre is ugyanez a sors vár.
Idô elteltével változik a forma, 
s e sorsot elkerülni lehetetlen.
Az ifjúság mindenképpen idôvel
magára ölti a vénség ruháját.” (…)

S amint a herceg a halálról hallott,
szomorúan kérdezte Csandakától:
„Ilyesmin minden ember át kell essen?
Mily megrázó az ember sorsformája.

Hogyan lehet itt gondtalanul élni,
ha porrá válik végtére a testünk?
Ám, mintha szívünk helyén kô heverne,
nem észleljük az élet röpkeségét. (…)
Meggondolatlanság örülni annak,
minek a zord halál van hátterében.”

Másnapos társaság. Keress olyan példákat, amikor a beteljesült, amikor a kielégületlen, és olyat is, amikor az elfojtott 
vágy okoz szenvedést!
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Sziddhártha királyfi ezután már nem tudott örülni megszokott életének. Az öregségtôl, 
betegségtôl és a haláltól való félelem hatására új életet kezdett, amelynek célja a félelemtôl és 
a szenvedéstôl való mentesülés lett. Elhagyta atyja palotáját, szerzetesnek állt, majd önként 
vállalt szenvedéssel és önsanyargatással töltött hét esztendô után „megvilágosult”: megszaba-
dult a félelemtôl és a szenvedéstôl.

Ugyanis arra a felismerésre jutott, hogy az ember egyénisége csalóka látszat csupán, amely 
akkor keletkezik, amikor az Ént azonosítjuk egy élô testtel vagy bizonyos érzésekkel és gon-
dolatokkal: „Az én testem.” „Az én érzésem.” Hogyan is állíthatunk ilyesmit, ha egyszer, 
egyikkel sem rendelkezünk szabadon: nem dönthetjük el, hogy legyenek vagy ne legyenek. 
Nem rajtunk múlik, hogy mit tapasztalunk, mint ahogy az sem, hogy minek a megismerésére 
vagyunk képesek. Mégis ragaszkodunk ezekhez a mulandó, változékony dolgokhoz, az 
adottságainkhoz és a benyomásainkhoz, feledve, hogy ez mind nem mi magunk vagyunk, 
hogy „semmiféle jelenség nem azonos az Énnel”. Ezzel pedig a Buddha tanítása szerint örö-
kös szenvedést veszünk magunkra:

„A tudatlanság következményei az adottságok, az adottságok következménye a megisme-
rés, a megismerés következménye a név és alak, a név és alak következménye a hat érzékelési 
terület, a hat érzékelési terület következménye az érintkezés, az érintkezés következményei az 
érzetek, az érzetek következménye a létszomj, a létszomj következménye a léthez való ragasz-
kodás, a léthez való ragaszkodás következménye a létezés, a létezés következménye a szüle-
tés, a születés következménye az öregség és halál, bánat, fájdalom, szenvedés, szomorúság, 
gyötrelem. (…) Ha egy szerzetes a valóságnak megfelelôen nagy bölcsen így tekint minden 
testre (érzésre, tudásra, adottságra) a jelenben és a jövôben, kívül és belül: ez nem az enyém, 
ez nem én vagyok, ez nem az én énem, akkor tökéletesen megszabadul. Így éri el a szentséget 
a szerzetes, aki levetkôzte az indulatokat, elérte a tökéletességet, cselekvését befejezte, terhét 
letette. Elnyerte az üdvöt, széttépte a lét kötelékét és végérvényesen megszabadult.” (Buddha: 
A létszomj kioltásáról szóló beszéd)

C) „A szenvedés a rossz választás következménye”  
A hagyományos európai erkölcsi felfogás az ószövetségi zsidó eredetû keresztény tanításon 
alapul, amely a szenvedést az ember bûnös cselekedetébôl eredezteti. A bibliai elbeszélés sze-
rint a rossz az elsô emberpár bûnbeesésével tört be a világba. 

„(…) És monda az asszony a kígyónak: a kert fáinak gyü möl csé bôl ehetünk; De annak a 
fának a gyümölcsébôl, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt 
meg se illessétek, hogy meg ne haljatok. És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok 
meg; hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, 
és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói. És látá az asszony, hogy jó az a 
fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért: szakaszta azért an-
nak gyümölcsébôl, és evék, és ada vele levô férjének is, és az is evék.” (Mózes I. 3, 2–6)

A bûnös tudásvágy nem maradt büntetlen. Az Úr roppant haragra gerjedt:

„Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselôsséged fájdalmait, fájdalommal 
szülsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ô pedig uralkodik te rajtad. Az embernek 
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pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavá-
ra, és ettél arról a fáról, a melyrôl azt parancsoltam, 
hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, 
fáradságos munkával élj belôle életednek minden nap-
jaiban. Töviset és bogáncskórót teremjen tenéked; s 
egyed a mezônek füvét. Orcád verítékével egyed a te 
kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vé-
tettél: mert por vagy és ismét porrá leszel. Nevezte vala 
pedig Ádám az ô feleségét Évának, mivelhogy ô lett 
anyja minden élônek. És csinála az Úr Isten Ádámnak 
és az ô feleségének bôr ruhákat, és felöltözteté ôket. És 
monda az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mint mi 
közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy 
ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az élet fájáról is, 
hogy egyék, s örökké éljen: Kiküldé ôt az Úr Isten az 
Éden kertjébôl, hogy mívelje a földet, a melybôl vétetett 
vala.” (Mózes I. 3, 16–23)

A jó és a rossz közötti választás, a bûn kérdése szük-
ségképpen került a zsidó-keresztény erkölcsi gondolko-
dás középpontjába, mivel egyetlen más vallás sem hang-
súlyozza ennyire Isten végtelen jóságát és a teremtés 
tökéletességét. A szenvedés rettenetes tapasztalata mint-
ha rácáfolna erre a tökéletességre. Vajon az Ádámnak és 
Évának tulajdonított bûn és a bûnre való örökletes hajlan-
dóságunk büntetéseként kellene elfogadnunk a ránk mért 
szenvedést?

Sokan tiltakoznak a mítosz ilyen értelmezése ellen. 
Hiszen ez az öröklôdô kollektív bûnösség gondolatának 
elfogadását jelentené! Az áteredô bûnrôl (eredeti vagy 
eredendô bûnrôl) szóló bibliai tanítás szerint az ember, 
amikor szakított a tudás fájáról (azaz mai nyelven: szert 
tett a fogalmi gondolkodás, elôrelátás és tudatos válasz-
tás képességére), ezáltal saját sorsának fe le lôs alakítója 
lett. Képessé vált a jóra és a rosszra, e kettô tudatos meg-
különböztetésére. Hogyan is tudná megkülönböztetni a 
jót a rossztól, ha a rossz nem okozna szenvedést, a jó 
pedig örömet? Mi értelme lehetne választásainak, ha jó 
és rossz cselekedet között nem tudna különbséget tenni? 

E különbség ismeretében az ember képes arra, hogy 
szántszándékkal használjon vagy ártson másoknak és 
magának. Ez a tudás ûzte ki az ártatlanság édeni-termé-
szeti ôsállapotából. Mert a farkas széttépheti a bárányt, 
szenvedést okoz ugyan áldozatának, de a szó erkölcsi 

A szenvedés rossz választásaink kö vet kezménye. 
Milyen alkalomból, hol és miért készülhetett ez  
a felvétel?

A bûnbeesés, Mariotto Albertinelli festménye  
(16. század). Beszéljétek meg, mi a jelentô sége 
annak, hogy Ádám Éva tanácsára cselekedett!  
Vajon mi lehet az emberfejû kígyó szerepeltetésének 
mitikus értelme?
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értelmében nem tesz semmi rosszat. Ösztönei vezérlik, nem áll szabadságában, hogy másként 
cselekedjen. Bûn és erény, s a kettô közötti választás szük ség sze rû sége az öntudatos lény, az 
ember sorsának velejárója. De nem természetében rejlik a bûn, hanem akarata által lesz, tehát 
küzdhet ellene, ha meg nem is szabadulhat tôle teljesen. Miért nem? Mert az választásunk nem 
akart következményeiben is megjelenik. Mert mindig többféle jó, többféle kötelesség közül kell 
választanunk. Mert az egyén döntéseivel egy átláthatatlanul bonyolult, nála hatalmasabb rend-
szer mûködésébe avatkozik. De nincs más választása – választania kell. 

Különös adomány ez. Egyedül az ember tudja, hogy fájdalmak várnak rá és fájdalmat fog 
okozni, ô tudja csak, hogy meg fog halni – mégis ô az egyetlen, aki nevetni képes, figyelmeztet 
Charles Chaplin, a nagy komikus. Igen, sírni és nevetni csak mi tudunk. S ha igent mondunk az 
életre – mert mondani, bármit, ne feledjük, emberi kiváltság –, akkor a jó és a rossz drámájára 
mondtunk igent, s benne a magunk alig értett, véges szerepére: azaz vállaltuk a felelôsséget 
saját jó és gonosz cselekedeteinkért.

2.2. A szenvedés értelme 

„A kereszténység nem a szenvedés orvosságát, hanem értelmét kutatja, ebben van a nagysága.” 
(Simone Weil*: Jegyzetfüzetek)

Jób története
Az ószövetségi Jób könyve az igaz ember szenvedésérôl szól. A minden erényben bôvelkedô, 
gazdag és szerencsés Jóbot az Úr rettenetes megpróbáltatásoknak veti alá; elpusztítja szerette-
it, vagyonát semmivé teszi, gyötrelmes betegséget bocsát reá. Így akarja bebizonyítani a Sátán 
ellenében, hogy az ô hûséges szolgája nem jutalom fejében, nem számításból követi parancso-
latait és kerüli a bûnt – hogy tehát az ember méltó az isteni kiválasztásra. („Íme, én megvizs-
gáltalak... kipróbáltalak, kiválasztottalak a szenvedések kohójában.” Jeremiás 48. 10.)

Jób a sors csapásaitól megtörve sem tagadja meg teremtôjét, helytáll az ember méltóságáért. 
Az Úr tehát megnyerte a fogadást a Sátánnal szemben. S azok a barátok szégyenülnek meg, akik 
megtagadták részvétüket a szenvedôtôl és arról gyôzködték az ártatlant, hogy szenvedése csak-
is bûneinek méltó büntetése lehet. De Jób nemcsak kitart ártatlansága biztos tudatában – egy-
szersmind Isten felfoghatatlan igazságosságának töretlen hitében –, hanem magyarázatot köve-
tel teremtôjétôl szenvedéseire. (Nem fölmagasztalást, jutalmat vagy jóvátételt, hanem ma gya rá-
zatot.) A „váratlan fordulat” által lesz több a Jób könyve tanulságos példázatnál, s ez teszi 
nyitottá az értelmezések számára. A mítosz ugyanis nem tartalmazza önnön magyarázatát. Jób 
ismételt kérdésére az Úr hatalma végtelenségének, szándékai felfoghatatlanságának kinyilat-
koztatásával válaszol. Vajmi sovány vigasz ez annak, aki tudja, hogy ártatlanul szenvedett.

Ha csak nem éppen arról szól az Úr hallgatása, hogy az embernek ezentúl maga magának 
kell megfejtenie sorsa értelmét, miután Jób áldozatával kétségtelen bizonyítást nyert erkölcsi 
szuverenitása. Gondoljuk meg, ha Jób abban a biztos tudatban cselekszik, hogy az Úr lesújt 
a bûnre és okvetlenül jutalmazni fogja az erényt, akkor helytállásának nem volna erkölcsi 
értéke. Igazságtalan-e a Mindenható az ô hûséges szolgájával? Az ószövetségi próféták vala-

*  Simone Weil (1909–1943) francia filozófus, a 20. századi keresztény misztika talán legjelentôsebb alakja.

17326_001-160.indd   18 6/6/14   10:52 AM



19

2.2.2. A szenvedés értelme

mint a keresztények hite szerint nem igazságos elbánásban, hanem végtelen kegyelemben ré-
szesítette Jóbot (az embert), amikor képessé tette rá, hogy a jót felismerje és önmagáért sze-
resse, ne viszonzás fejében.

„hogy egymást szeressétek...”

Hogyan szabadíthatja meg tehát magát a szen ve dés tôl a keresztény hagyományban* nevelke-
dett európai ember? Sehogy. Hiszen igaz: minden fájdalom és szenvedés a szeretetbôl szárma-
zik – vágyból és ragaszkodásból. Márpedig mi akarunk szeretni és szeretünk akarni.  Aki pedig 
valóban képes a szeretetre, az áldozatok árán is feleba rátja szenvedésének enyhítésére fog tö-
rekedni. És akkor tapasztalja majd, hogy az egyetlen, ami feloldhatja az ember szen ve dés teli 
magányát, az a Másik odaadása. „Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint 
én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Errôl ismeri meg mindenki, hogy az én tanít-
ványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” (Jn 13. 34–35.)

A szenvedés a mulandóság törvényének alávetett létezésben elháríthatatlan, azonban meg-
osztható. És akkor tapasztaljuk, mennyivel jobb egymásért szenvedni, mint egymástól. A szen-
vedés természetét isme rô lény számára tehát a helyes cselekedet legelsô törvénye a kímélet és 
a részvét: részvétel a mások megpróbáltatásában.

*  Keresztény hagyományon itt a személyes felelôsségnek, a lelkiismereti szabadságnak, az egyén erkölcsi méltóságának és az 
emberek testvériségének azt a felfogását értjük, amely civilizációnkban elsôsorban az evangéliumok tanítása nyomán vált 
általánossá. Az ezekre épülô erkölcsi értékrend áthatja az európai gondolkodást függetlenül attól, hogy miként vélekedünk 
a keresztény egyházak hittételeirôl, s hiszünk vagy sem a mindenható mennyei gondviselésben.

„Errôl ismerik meg, hogy az én tanítványaim vagytok: ha egy mást szeretni fogjátok”. A képen látható szerzetes nem 
e lvá lasztani próbálja a dulakodókat, hanem sportszerû küzdelemre oktatja ôket. A szeretet mûve is lehet harc, szeretetbôl 
vagy a szeretetért is harcolunk. Keressetek erre példákat!
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