
Az etika mint
filozófiai diszciplína
oktatása
Az etika oktatásával kapcsolatban két kérdéssel szeretnék foglal-
kozni. Az egyik az oktatás feltételeit, a másik pedig az oktatás mód-
ját és tartalmát érinti. Az első kérdést röviden taglalom és általános
evidenciáknál többet nem tudok mondani, a második kérdés vi-
szont talán megérdemel egy bővebb kifejtést. A válasz viszonylag
rövid lesz, de — mint ahogyan oly sokszor megtörténik — az ezt
megalapozni kívánó gondolatmenet az írás kereteihez képest meg-
lehetősen hosszadalmasra sikerült.

Az oktatás feltételeit részben a NAT szabályozza, részben a ren-
delkezésre álló tankönyvek, illetve a magyarul is hozzáférhető for-
rásszövegek terjedelme és változatossága. Egyetemi oktatóként nem
tisztem és a kompetenciámat is meghaladja a középiskolai tan-
könyvek minősítése. Az elérhető forrásszövegek száma és változa-
tossága azonban mindenképpen hagy kívánnivalókat maga után.
Különösen erőteljes hiány tapasztalható a középkori és kortárs eti-
kai írásoknál. Nem annyira az összefoglalók szűkös mivoltáról van
itt szó, hiszen fordítottak le és magyar nyelven is írtak kiváló elem-
zéseket és áttekintéseket a témáról, hanem a primér szövegek hiá-
nyáról, legyen szó akár középkori, akár modern szerzők írásairól.
Az etikai problémák tanulmányozása, mint ahogyan más filozófiai
problémáké is, a primér szövegek elemzésével kell, hogy kezdőd-
jön, és mindvégig ezen kell alapulnia. Mivel a szokásos nyelvvizs-
gák általában önmagukban véve még nem igazolnak olyan tudást
(BA szinten semmiképp), ami elégséges lehet filozófiai szövegek ide-
gen nyelven történő olvasásához, célravezetőbbnek tűnik a fordítá-
sokon alapuló oktatás. Emiatt különösen fontos, hogy magyar nyel-
ven hozzáférhetők legyenek az alapvető szövegek. Erre rövid távon
sajnos kevés esélyt látok, mert a kiadók pénzügyileg indokolt ódz-
kodása az ilyesfajta tudományos művek megjelentetésétől, valamint
a fordítói díjak kínosan alacsony mivolta illuzórikussá teszi azt az el-
várást, hogy a hiány a közeljövőben szűnjön meg, vagy legalább je-
lentősen mérséklődjék. Áthidaló megoldásként talán szöveggyűjte-
mények jöhetnének szóba, amelyek etikai tárgyú értekezésekből vett
szemelvényeket tartalmaznak. A műfaj maga nem ismeretlen a filo-
zófia oktatásában, sem az egyetemiben, sem a középiskolaiban, sem
itthon, sem külföldön, és úgy tűnik, könnyen beilleszthető lenne a
manapság érvényes tantervek olvasmánylistái közé.

LAUTNER PÉTER

1959-ben született. Egye-
temi tanulmányait az ELTE
BTK filozófia, történelem és
ógörög szakán végezte. Je-
lenleg a PPKE BTK Filozó-
fia Intézetének a docense.

Az oktatás feltételei
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Az oktatás módját és tartalmát kívánatos lenne kapcsolatba hozni
azzal az általános és már Platóntól kezdve (Menón, Prótagorasz) tüze-
tesen vizsgált kérdéssel, vajon mennyiben és hogyan oktatható az eti-
ka. Az Állam I. könyvében Platón főhőse, Szókratész felteszi azt a kér-
dést, hogy mit jelent az igazságosság. Az egyik beszélgetőpartner felveti,
hogy az igazságosság annyit jelent, hogy mindenkinek visszaadjuk azt,
ami az övé. Erre Szókratész megkérdezi, hogy ez a szabály vajon ak-
kor is érvényes-e, ha az illető időközben megőrült és most visszakö-
veteli a régebben kölcsönadott fegyvert (331c). A válasz nyilvánvalóan
nem. Még csak igazságos sem lehet az, aki visszaadná neki. A beszél-
getés során még több kísérletet tesznek arra, hogy az igazságosságot
egyfajta egyetemes szabály követéseként határozzák meg, hiszen vagy
az derül ki, hogy nagyon könnyen felvethetők ellenpéldák, amelyek
a szabály univerzális mivoltát kérdőjelezik meg, vagy pedig a szabály
megfogalmazásával kapcsolatban merülnek fel logikai és definíciós
problémák. Ezzel összefüggésben ez az erény nem a cselekedeteket
minősíti elsősorban, hanem azokat a motivációkat, amelyekből a cse-
lekedetek erednek. Hasonló mondható el a többi erényről is; a mér-
tékletesség, a bátorság és a bölcsesség bizonyos motivációk kiváló
mivoltát jelentik, és nem feleltethetők meg univerzális cselekvési sza-
bályoknak. Mivel az igazságosság a legfőbb sarkalatos erény, mint-
egy az erény foglalata általában, s csak akkor jelenik meg, ha a többi
sarkalatos erényekkel rendelkezünk, az erény egésze nem feleltet-
hető meg semmilyen egyetemes cselekvési szabálynak.

Platón elgondolása tanítványain keresztül nagy hatást gyakorolt a
közvetlen utókorra. Ennek a legfontosabb, és számunkra leginkább
megfigyelhető jele Arisztotelész elmélete, aki ugyan sok tekintetben
eltér a mestere tanításaitól, de megőrzi azt az alapvető belátást, hogy
a morális értelemben vett jó elsődleges helye a lélekben van, és az
ebből eredő cselekvések morális szempontból nem ítélhetők meg
egyetemes cselekvési szabályok alkalmazásával. Az erkölcsi jó el-
sődlegesen egy stabil lelki diszpozíció. A cselekedetek morális meg-
ítélésekor pedig nem törekedhetünk olyan precizitásra, ami bizonyos
tudományok és mesterségek esetében joggal követelhető meg.

Mint azt a Nikomakhoszi etika II. könyvében írja: „Azt azonban bo-
csássuk előre, hogy a cselekvésekre vonatkozó összes elmélkedésnek
nagy vonalakban, nem pedig szigorú pontossággal kell haladnia,
mint ahogyan kezdetben is említettük, hogy az elmélkedéseknek a té-
mához kell igazodniuk. A cselekedetekkel és a ránk nézve hasznos
dolgokkal kapcsolatban, szilárd elvről sohasem lehet szó, aminthogy
az egészség kérdésében sem. S ha már általánosságban is ilyen ter-
mészetű ez [a gyakorlati tudást illető] kérdés, még inkább híján van
a szabatosságnak az egyes esetekre vonatkozó fejtegetés, hiszen sem
a mesterség, sem az előírások körébe nem vonható, hanem minden
egyes esetben magának a cselekvőnek kell meglátnia, hogy az adott
helyzetben mi a megfelelő, akárcsak az orvoslásban vagy a hajókor-
mányzásban” (II 2, 1104a1–10, vö. 1107a28).1

Az oktatás módja
és tartalma

— Platón nézete

Arisztotelész
elgondolásai

1Arisztotelészre a
következő kiadás alapján

hivatkozom: Aristotelis
Ethica Nicomachea.
Recognovit brevique

adnotatione critica
instruxit L. Bywater.

Oxford University Press,
Oxford, 1894 (repr. 1984).
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Az itt olvasható megállapítás tehát egy további érvvel szolgál az
etika szabályrendszerként történő értelmezése ellen. A hangsúly
nem azon van, hogy bármely szabály alól találhatunk kivételt, ami
a szabály egyetemes jellegét kérdőjelezi meg, hanem azon, hogy az
etikai ismeret és tapasztalat maga nem foglalható szigorú szabá-
lyok közé. Eltérően a matematikai tárgyak és a csillagok világától,
az emberi gyakorlat világa nem rendelhető a természettörvények-
kel azonos státuszú társadalmi törvények hatálya alá. Ebből adó-
dóan az etika — hasonlóan a politika és az akkoriban a ház körüli
dolgok intézését jelentő oikonomika tudományához — nem hagyat-
kozhat ilyen szabályokra, és emiatt nem tarthat igényt arra a preci-
zitásra sem, ami a természettudománytól és az arisztotelészi „első
filozófiától”, a mai értelemben vett metafizikától elvárható.

Arisztotelész nézetei a 13. századtól kezdődően köztudottan erő-
teljesen formálták a középkor filozófiai gondolkodását. Az etika te-
rületén történtek fontos újítások, például az arisztotelészi erény-
lista kiegészül az úgynevezett teológiai erényekkel, de az etika
módszerével kapcsolatban a legtöbben osztották Arisztotelész vé-
leményét. Aquinói Szent Tamás a következő kommentárral látja el
Nikomakhoszi etika fent idézett helyét:

„258. Majd pedig az »Azt azonban bocsássuk előre…« szöveg-
részben meghatározza az ilyesfélék kutatásának módját. Mint mond -
ja, először is fel kell tételezni, hogy bármely elmélkedésnek (sermo),
ami a cselekvésekkel kapcsolatos (mint ahogyan ez is), nagy vona-
lakban, vagyis példák alkalmazásával, vagy pedig hasonlóságok
alapján kell haladnia, s nem a teljes bizonyosság igényével, mint aho-
gyan azt az egész értekezés bevezetőjében mondja. Ez azért van, mert
az elmélkedésnek a téma adta feltételekhez kell igazodnia, ahogyan
ezt ugyanott elmondja. Mármost azt látjuk, hogy az erkölcsi cselek-
vésre, illetve az ehhez hasznos dolgokra, például a külső javakra, vo-
natkozó tényezőknek semmiféle szükségszerűen szilárd jellegük
nincs, hiszen az összes ilyen esetleges és változásoknak kitett. Ugyan -
ez a helyzet az orvosi tevékenységeknél is, amelyek az egészséggel
kapcsolatosak, mert maga a gyógyítandó test állapota és a gyógyí-
táshoz vezető eljárás sokféleképpen van kitéve a változásnak.

259. Az erkölcsökről szóló elmélkedés pedig még általános jelle-
gét tekintve is bizonytalan és változásnak kitett. Még nagyobb bi-
zonytalanság van azonban akkor, amikor az egyedi esetek tárgya-
lásához jutunk el. Ez ugyanis se a mesterség, se a történetmesélés
(hagyomány — narratio) hatálya alá nem esik, mert az egyedi cse-
lekvések okai végtelenül változatosak. Ezért az egyedi esetekkel
kapcsolatos ítélet az egyes ember gyakorlati belátására van bízva.
Vagyis a cselekvőknek maguknak kell gyakorlati belátásuk segít-
ségével kell meglátniuk azt, hogy a jelenlegi helyzetben mit helyes
tenni, miután minden egyedi körülményt figyelembe vettek. Így
kell az orvosnak is cselekednie a gyógyítás során, és a kormányos-
nak is a hajó irányításakor. Noha az elmélkedés általános jellegét

Aquinói Szent Tamás
kommentárja

2Tamásra a következő
kiadás alapján hivatkozom:

Sancti Thomae de
Aquino, Opera Omnia.
Iussu Leonis XIII P. M.

edita. Tomus XLVII.
Sententia libri ethicorum.
T. II, lectio 2, c. 258–259.

Cura et studio fratrum
praedicatorum. Vol. I,
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tekintve bizonytalan, az egyedi esetekben pedig nem tévedhetet-
len, tanulmányoznunk kell azért, hogy az ilyen ügyekben némi se-
gítséget (aliquod auxilium) tudjunk nyújtani azoknak, akik cselek-
véseikben iránymutatást várnak.”2

Az etikának szabályrendszerként történő felfogásával szembeni
érvek a modern korban kiegészülnek azokkal az ellenvetésekkel,
amelyeket általában az etikai rendszeralkotás ellen fogalmaznak
meg. A rendszeralkotás során ugyanis elkerülhetetlenül kiemelünk
bizonyos vonásokat, amelyeket fontosnak vagy lényeginek tekin-
tünk, miközben másokat elhanyagolunk. A lényeginek tekintett vo-
nások sokszor éppen azok, amelyek a rendszerezni kívánt jelensé-
gek mindegyikében vagy többségében előfordulnak. Ezeknek a
segítségével tudunk rendszert alkotni. Az eljárás azonban nagyon
sok esetben önkényes, illetve torzít. Bármennyire is jelentéktelennek
tartsuk őket, ha a rendszeralkotás során eltekintünk bizonyos vo-
násoktól, akkor ezzel tapasztalatunkat szegényítjük el. Pontosan ez
történik az etikai rendszerezés során is. Az etikai tapasztalat gaz-
dagsága mesterségesen leszűkül azáltal, hogy csak bizonyos je-
gyekre figyelünk és így kíséreljük meg egy normatív etikai rend-
szer kidolgozását. Az etikai tapasztalat leszegényítése pedig torzító
elméletekhez vezethet.3 Ezzel szoros összefüggésben válik kérdé-
sessé az etikának mint deduktív rendszernek az elképzelése. Arisz-
totelészi alapokon érvelnek amellett, hogy a morális értékek nem
piramisszerű rendszert alkotnak, amelynek csúcsán a legfőbb mo-
rális jó (a Szent Ágostontól eredő középkori terminussal a summum
bonum) helyezkedik el. Ezt a legfőbb jót sokszor „uralkodó ténye-
zőnek” is nevezik, és ebből vezetnek le minden egyéb morális ér-
téket. Ilyen uralkodó tényező lehet a hasznosság, az örömérzés, a
kötelesség és az erény. Amikor egy ilyen elmélet mellett kötelezi el
magát, akkor a morálfilozófus minden jelenséget egyetlen kritérium
alapján ítél meg, legyen ez például a hasznosság vagy az örömér-
zés. Ezzel viszont leegyszerűsítő sémákat alkalmaz, amelynek
során az etikai tapasztalat sokfélesége veszik el. 4 Az alternatív ja-
vaslat szerint több, noha korlátos számú önmagában vett, másból
levezethetetlen érték létezik; a fentiek mellett — szerzőktől függően
— ide tartozhat még az esztétikai tapasztalat vagy a társas kapcso-
latokból eredő elkötelezettség is. A javaslat előnye, hogy teret ad a
művészeti alkotásokból is jól ismert morális konfliktusnak, ami két
önmagában vett, tehát másra visszavezethetetlen érték közti vá-
lasztás dilemmáját jelenti, s nem egyenlő azzal, ha a cselekvő alany
nem ismer fel vagy az adott helyzetben nem akar elismerni egy ön-
magában vett értéket, és ezért nem ennek megfelelően cselekszik.

Ezekből a gondolatokból a levonhatjuk azt a következtetést, hogy
az etika nem tanulható meg úgy, mint ahogyan egy szabálygyűjte-
ményt sajátítunk el. Ha más okokból létezhet is rendkívül korlátozott
számú szabály (például az ártatlanok megölésének tilalma), az etika
tanítása nem pusztán abban áll, hogy a különböző morálfilozófiai el-

Praefatio — Libri I–III. Ad
Sanctae Sabinae,

Roma, 1969, 80–81.

Modern elképzelések

3Nem teljesen véletlen,
hogy ennek a nézetnek

egyik modern képviselője,
Bernard Williams saját
etikai nézeteit sokszor

nem is más filozófusok
elméleteit vizsgálva,

hanem antik irodalmi
(hiszen klasszika-filoló-

giát is végzett) szövegek
elemzésén keresztül

fogalmazza meg, lásd
Shame and Necessity.
University of California
Press, Berkeley – Los

Angeles – London, 1992
(ahol az athéni tragédia-

költők és a homéroszi
szövegek értelmezése

játssza a fő szerepet), és
Truth and Truthfulness.

An Essay in Genealogy.
Princeton University

Press, Princeton – Oxford,
2002 (ahol részben

Thuküdidészt elemzi).

4Ennél is messzebb
megy Williams, aki szerint:
„Nem lehetséges túlságo-

san érdekes, jól sikerült
és önmagában megálló
elmélet arról, hogy mi a

moralitás, sem pedig
— annak ellenére, hogy

néhány mostani alkalma-
zója rendkívül aktív —

etikai elmélet egy olyan
filozófiai szerkezet értel-

mében véve, ami némi
empirikus ténnyel társítva
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méletek megismertetésén túl egy fajta szabálygyűjteményt adjunk át
a hallgatóknak. Az etika távolról sem azonos egy társadalmi etikett
elsajátításával, s ezzel történő helyettesítése mondhatni a diszciplína
megcsúfolásával egyenértékű. Az etikai reflexió elősegítése és az
ehhez szükséges fogalmi és argumentatív eszközök átadása az, amit
a diszciplína tanítása során célul tűzhetünk ki. Ezeknek a segítségével
a tanuló kellő érzékenységgel viszonyulhat az éppen adott szituáció-
hoz, átláthatja azt, és megtanulja igazolni választásait. Fontos ered-
ményt érünk el, ha sikerül átadnunk ezeket az eszközöket, hiszen az
etikai reflexió hiánya, mint azt Platón óta többen is hangsúlyozták,
legalább kettő, de lehet, hogy három problémával jár együtt. Egyfelől
morális önelégültséghez vezet. Ha pusztán mechanikus szabálykö-
vetésre rendezkedünk be, akkor kétely nem merülhet fel azzal kap-
csolatban, hogy helyesen cselekszünk. Rendkívül egyszerűvé válik
annak a felismerése, hogy az adott helyzetben kínálkozó cselekedetek
közül melyik a helyes. Nem kerülünk szembe olyan erkölcsi dilem-
mával, amelynek eldöntése túl sok szellemi erőfeszítést igényelne.
Ebből adódóan azonban — hiszen az adott helyzetben nem mérle-
gelni kell, hanem felidézni a megfelelő szabályt — a morális cselekvő
híján lesz az intellektuális megalapozásnak, és egy Szókratészhez ha-
sonló vitapartner könnyen ostoba helyzetbe hozhatja. Végezetül, az
intellektuális háttér hiánya miatt az efféle beszélgetések eredménye a
morális kiüresedés lehet. Ha ebből nem azt a következtetést akarjuk
levonni, hogy a Szókratész-szerű figurákkal mindennemű kontaktus
kerülendő (ezzel, itt ki nem fejthető indokok miatt jóval többet vesz-
tenénk, mint nyernénk), akkor az marad, hogy az etika tanításának
legfőbb feladata a konkrét elméletek megismertetésén túl az etikai ref-
lexióra való készség kialakítása kell, hogy legyen. Tanárként nem vá-
laszolhatjuk meg a hallgató morális kérdéseit, hiszen nem szabályo-
kat közlünk vele, de némi segítséget (aliquod auxilium) nyújthatunk
számára abban, hogy megválaszolja azokat.

döntési eljárást nyújthat a
morális érvelés számára.

Ez utóbbi vállalkozás
soha nem tudott, és soha

nem is tudhatott választ
adni arra a kérdésre, hogy
milyen jogon ad törvényt a
morális érzületek számára.

A ‘racionalitás’ absztrakt
és sematikus felfogásai,

amelyeket ennek kapcsán
általában alkalmaznak,

még csak nem is néznek
ki úgy, mintha a kérdés

szempontjából relevánsak
lennének — legalábbis

mihelyst a moralitást úgy
tekintjük, mint aminek a

valódi létezése a szemé-
lyes tapasztalatban és a
társadalmi intézmények-

ben kell, hogy nyugodjon,
nem pedig tételek halma-

zaiban.” Moral Luck.
Philo so phical Papers

1973–1980. Cambridge
University Press,

Cambridge, 1981, ix–x.
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A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA
Timothy Radcliffe:
MIÉRT JÁRJUNK MISÉRE?
Az Eucharisztia drámája
A neves domonkos teológus a szentmisét közelebb hozza azok-
hoz, akik rendszeresen járnak templomba, de azokhoz is, akik in-
kább távol maradnak tőle, mert unalmasnak és értelmetlennek
tartják. Radcliffe a szentmisét hatalmas drámaként mutatja be,
amely átalakítja emberségünket, és bevon bennünket Isten végte -
len életébe és szeretetébe.

Ára: 2.700 Ft

Eleje:Layout 1  2012.06.14.  13:12  Page 499


