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Sziasztok! 

Az elmúlt négy foglalkozás témájának egy kicsit nehézkes, nyomasztó témát választottam, ezért 

a mai választásom egy könnyedebb, kellemesebb témára esett. A fent megjelölt témám az 

Erkölcsi nevelés témakörébe tartozik. 

Életünk során szinte naponta találkozunk a jóval és a rosszal. Ismerünk jó vagy rossz embereket, 

magunk is teszünk hol jót, hol rosszat, és látjuk, hogyan hatnak a különböző események jól-

rosszul a környezetünkre. 

A két szó nyelvünkben sok kifejezésben él: 

- „ Olyan jó, mint egy falat kenyér.” 

- „Rossz néven vette a dolgot.” 

- „Jóban, rosszban kitartottak egymás mellett.” 

 

- Ismertek a fentiekhez hasonló szólásokat? 

 

A jó fogalma szerteágazó. A szó a mindennapi használatban pozitív értéket jelöl, mondhatjuk 

cselekedetre, helyzetre, egy emberre vagy akár az időjárásra is. Jó az, ami kedvünkre való, ami 

kellemes számunkra, ami megfelel kívánságainknak vagy a rendeltetésnek. 

- Minősítsétek a „jó” szóval az iskolai élet és a kollégiumi élet néhány mozzanatát! 

 

A jó szót szoktuk erkölcsi minősítésre is használni. Elismerést fejezünk ki, ha ezt mondjuk: aki 

segít másokon, az jó ember. 

Erkölcsi jónak az emberi magatartásban, viselkedésben tudatosan megjelenő pozitív 

megnyilatkozásokat nevezzük. 

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_7/lecke_01_005
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A filozófusok sokféleképpen megfogalmazták már a jó fogalmát, hol mindentől függetlenül, 

állandó értéknek tartva, hol változónak mondva, vagyis olyannak, amelyben kifejeződik az 

adott történeti kor felfogása. 

- Mondható-e állandónak, azaz változtathatatlannak az erkölcsi jó, vagy függ kortól, 

időtől, társadalomtól? 

Az erkölcsi jóról Kant meghatározása volt sokáig a legelfogadottabb. A német filozófus azt 

mondta, hogy az az igazi jó cselekedet, amely minden körülmények között jó, amely általánosít, 

s amely mindenkitől megkövetelhető. 

- Hogyan lehet valami minden körülmények között jó? 

- Mit jelent az, hogy az igazi jó mindenkitől megkövetelhető? 

Kamarás István Erkölcstan című könyvében kilenc meghatározást gyűjtött össze az erkölcsi 

jóról, jelezve ezzel is a fogalom gazdagságát.  

Jó az, „ 

1. ami tetszik nekünk, 

2. ami erkölcsi érzékünknek megfelel, 

3. amit valamely tekintély helyesel, 

4. ami élvezetet okoz, 

5. ami hasznos,  

6. ami szándékában jó, 

7. ami következményeiben jó, 

8. ami a szabályt követi, 

9. ami elősegíti az egyén tökéletesedését, és segítségére van a többi embernek.” 

                                                                                                          (Erkölcstan, 55. o.) 

A jó, mint erkölcsi fogalom az emberek cselekedeteiben jelenik meg. Erkölcsi értelemben azt 

az embert mondhatjuk jónak, aki tudatosan teszi vagy vállalja a jót. 

Az erkölcsi jóság a következőképpen nyilvánulhat meg: 

- segítünk embertársainknak, 

- hasznot hozunk a társadalomnak, 

- nem okozunk másoknak rosszat, 

- nem vétünk az erkölcsi rend ellen. 

Megtalálhatók-e a magatartásotokban, cselekedeteitekben a fent felsorolt megnyilvánulások? 

 

Szókratész arra a kérdésre, hogy ki a jó ember, azt felelte, valaki akkor jó, ha inkább elszenvedi 

a bajt, mintsem másnak okozza. 

Hasonló követelményeket állított Jézus is tanítványai elé, amikor arra biztatta őket, hogy 

segítsék az elesetteket, törődjenek a rászorulókkal, és kövessék a szeretet parancsát. 
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Mind Szókratész, mind Jézus szavaiból kitűnik, hogy az erkölcsileg jó cselekedet mindig az 

ember személyéből fakad, és soha nem nélkülözheti a szeretetet. 

Az erkölcsi jó nem jöhet létre szeretet nélkül. 

- Miért épül minden erkölcsi jó a szeretetre? 

 

A rosszat általában a jó ellentétének tartjuk. Rossz az, ami nem felel meg igényeinknek, 

vágyainknak, szükségleteinknek, vagy ami kellemetlen, esetleg káros hatással van ránk. A 

rossznak több kiváltó oka is lehet: a nélkülözés, az, hogy túlságosan is ragaszkodunk 

elképzeléseinkhez, hogy nem mondunk le vágyainkról, vagy netán mások rosszat okoznak 

nekünk valamivel. Ez utóbbi azonban már az erkölcsi rossz kategóriájába tartozik. 

Erkölcsileg rossznak kell tartanunk minden olyan tudatos cselekedetet, amellyel valaki 

másoknak bajt, kárt okoz. 

Erkölcsi rossznak nevezhetők a következők: 

- a hazugság, 

- az önzés, 

- a lopás, 

- a gyűlölködés, 

- a gyilkosság. 

 

- Miért van az, hogy az életben olyan sok lehetőség van rosszat tenni?  

- Igaz-e, hogy a rosszat könnyebb elkövetni, mint a jót? 

Az erkölcsi rossz megítélése bonyolultabb annál, hogy csak kimondjuk: ami nem jó, az rossz. 

Cselekedeteink egy része ugyanis erkölcsileg közömbös. 

- Nevezzetek meg néhány olyan cselekedetet, amelyre erkölcsileg nem lehet kimondani 

sem azt, hogy jó, sem azt, hogy rossz! 

 

Hibás cselekedet, helytelen viselkedés, erkölcsi rossz jelen van a diákok életében is. 

- Mi a rossz a súgásban, hiszen ezzel a felelőt esetleg meg lehet menteni az elégtelentől? 

- Hogyan kell megítélni erkölcsileg a puskázást? 

- Rossznak mondható-e, ha valakiről számára kedvezőtlen, de igaz dolgot mondunk el az 

osztálytársaknak? 

- Mi a véleményetek arról, ha az osztály vagy a kollégiumi csoport valakit kiközösít 

helytelen magatartása miatt, s az illető így magányossá lesz? 

 

A zsidó-keresztény kultúrában a rossz eszméje helyére bizonyos helyzetekben a Gonosz került. 
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Gonosznak az elvetemült rosszat nevezzük, mely hatalmas erővel rendelkezik, mely 

rombol, és rémülettel tölti el az embereket. 

 

A gonosz nem egyszerűen a jó ellentéte. A Gonosz a megszemélyesült rossz, nagy erkölcsi 

vétségek elkövetője, olyan erő, mely nem tűr ellenvetést: aljas, kegyetlen és erőszakos, olyan 

hatalom, amely félelmet kelt. 

 

A XX. század legelvetemültebb Gonoszai voltak Hitler és Sztálin, akiket nem a Sátán szállt 

meg, hanem egyszerűen kihasználták azt a helyzetet, amelyben a történelem juttatta őket. 

 

Cselekedeteinket, magatartásunkat soha nem szabad erkölcsi szempontból a környezetből 

kiragadva értékelni. Egy-egy jó vagy rossz tettünk ugyanis más megítélést kaphat, ha ismerjük 

létrejöttének körülményeit. Előfordulhat, hogy néha a jó szolgálatában olyant kell tennünk, amit 

egyébként erkölcsileg rossznak tartunk. 

Mire gondolok? 

A történelemben számtalan olyan helyzetről tudunk, amikor az ember kénytelen volt erkölcsileg 

elítélendő dolgot tenni, hogy így segítse a jót. Végzetes hiba lenne például, ha negatív 

minősítést kapnának azok az okirat-hamisítók, akik az üldözött zsidók százezreit mentették meg 

Magyarországon a német megszállás idején.  

 

Napjainkban nem csak az merül fel az emberekben, hogy hogyan kell jónak lenni, azon is sokan 

elgondolkoznak, érdemes-e jónak lenni. 

 

- Megingott-e manapság az erkölcsi jó hitele? 

- Van-e még értéke, becsülete a jó embernek? 

- Mi az, ami napjainkban jóra ösztönzi az embereket? 

 

Ezekre a kérdésekre szeretném ha válaszolnátok! 

 

Most pedig egy kis feladat: 

Olvassátok el a következő történetet, és válaszoljatok a kérdésekre! 

A juhász gyűrűje  

Élt egyszer egy Gügész nevű juhász, aki Lűdia királyának udvarában dolgozott. Egy napon 

talált egy gyűrűt, amelyet azonnal felhúzott a kezére. Amikor egyszer unalmában megforgatta 

a gyűrűbe foglalt követ, kiderült, hogy láthatatlanná vált, mert a társai nem találták sehol, 

miközben közöttük ült. Rájött, hogy valahányszor befelé fordította a követ, láthatatlanná vált, 

amikor pedig kifelé, akkor újra megjelent. Gügész alig hitt a szerencséjének. Láthatatlanná 

válva megtehetné mindazokat a dolgokat, amelyekre titokban vágyott, de nem merte 

megtenni, mert félt, hogy kitudódik. Ezután Gügész alaposan kihasználta gyűrű hatalmát. 

Megtett mindent, mire mindig is vágyott. Elcsábította a királynőt. Megölte a királyt, és ő 

maga lett az új király. Ezt mondogatta magának: „Ha senki sem tudja, hogy én tettem, akkor 

senki sem mondhat semmit. Ha senki sem mondhat semmit, akkor nekem abból nem lesz 

bajom. Ki cselekedett volna másként?” 

 Hogyan jellemeznéd Gügész cselekedeteit és szándékait? 
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 Te mit tettél volna Gügész helyében a gyűrű birtokában? 

 Milyen kérdések vetődnek fel benned a történettel kapcsolatban? 

 Szerintetek az emberek miért követik az erkölcsi szabályokat! Félnek a büntetéstől? 

Szeretnének jók lenni? Megbíznak másokban? Egyéb okból? 

 Milyen okai lehetnek annak, ha nem tartják be ezeket az erkölcsi elveket? 

 

Erkölcsi dilemmák 

Gyakran átélhetünk olyan helyzeteket, amikor el kell gondolkodnunk, melyik cselekvésünk 

jobb, melyiknek mi lehet a következménye.  

Olvassátok el a következő példákat! Ti hogyan döntenétek ilyen helyzetekben? 

1. Fizika témazáró dolgozatot írtok. A tanár szigorúan bünteti a puskázást, elégtelent kap 

az, aki les, de az is, aki engedi, hogy belenézzenek a munkájába. Nagyon nehezek a 

dolgozatpéldák, nem boldogulsz velük. Padtársad lázasan dolgozik.  

a. Megkérem, hogy engedjen belenézni a dolgozatába. 

b. Hagyom őt dolgozni, nem kérek segítséget tőle. 

2. A matematikatanár beküld a tanáriba az ott felejtett könyvéért. A tanáriban senki 

sincs. Odamész a tanár asztalához, és meglátod a másnapra szánt dolgozat példáit.  

a. Kisietek a tanáriból anélkül, hogy megnézném a példákat. 

b. Gyorsan lemásolom a feladatokat. 

3. Eltűnt az osztálypénz. Te tudod, hogy a legjobb barátod vette ki a pénztárcát az 

osztálypénztáros táskájából. A lopással egy másik társadat gyanúsítják, aki már 

követett el hasonló dolgot. Senki sem hisz neki.  

a. Megmondom, hogy ki volt az igazi tettes. 

b. Nem szólok semmit. 

4. Az egyik osztálytársad már egy hete nem volt iskolában. Te az előző este láttad az 

utcán egy elég furcsa társaságban. Köszöntél is neki, de nem ismert fel, meglehetősen 

zavartan viselkedett. Úgy látszott, mintha kábítószer hatása alatt lett volna. Az 

osztályfőnököd éppen téged kérdez meg, hogy tudsz-e valamit róla.  

a. Elmondom neki, hogy mit tapasztaltam. 

b. Azt felelem, hogy nem tudok róla semmit. 

5. Az iskola udvarán ketten összeverekednek, aminek szemtanúja vagy. Az igazgató ki 

akarja deríteni, ki volt a hibás, vagy mindketten intőt kapnak. Te tudod, hogy ki kötött 

bele a másikba, de az illető bosszút állna, ha beárulnád.  

a. Elmondom, mit láttam. 

b. Azt mondom, hogy nem tudok semmit. 

6. Te érkezel elsőként az órára. Az egyik padon találsz egy értékes MP3-lejátszót, 

amelyet az előző osztály tanulói közül hagyhatott valaki a padon.  

a. Szó nélkül elteszem lejátszót. 

b. Megkeresem a tulajdonost, és odaadom neki. 

 

Remélem, jól döntöttetek! 

 

Köszönöm a figyelmet! A kérdésekre a választ a megszokott formában és módon kérem! 

 

Jó munkát kívánok! 

 


