Az erkölcsi gondolkodás alapjai I.
ERKÖLCS, MI VÉGRE?
Javasolt feldolgozási idő: 2 óra

1. feladat
Az alábbi feladat a társadalmi kapcsolatoknak az erkölcsben játszott szerepére
kívánja felhívni a figyelmet. Készíts összefoglalót egy átlagos napodról! Ennek során
a következő szempontokra legyél tekintettel!
• Hány emberrel találkoztál a nap folyamán? Kik ők? (Lehetőleg időrendben
sorold fel!)
• Milyen viszonyban állsz azokkal az emberekkel, akikkel találkoztál?
• A találkozáskor mi történt? (Egy-két szóval vázold fel!)
o Volt-e hatással rád a találkozó?
 Ha igen, hogyan befolyásolta ez a napodat?
 Ha nem, akkor miért nem?
• Kerültél-e a nap folyamán konfliktusba valakivel?
o Ha igen, hogyan hatott ez rád?
o Ha igen, mennyiben változtatta ez meg a napodat?
• Gyakoroltál-e valakire hatást a találkozáskor? Befolyásoltad-e aznapi
tevékenységét a továbbiakban? (Pl. arra kérted, hogy segítsen stb.)
• A találkozásokkor észrevettél-e valamilyen, a szokásostól eltérő
jelenséget?
A végső összegzésnél térjél ki arra, hogy:
• Kik és hogyan tudják befolyásolni a mindennapjaidat?
• Kiknek a szavára, véleményére hallgatsz, és kikét ereszted el a füled
mellett?
• Tudatosan odafigyelsz-e arra, hogy milyen szerepet játszhatsz
viselkedéseddel, véleményeddel egy-egy ember életében?
Az összegzés elkészítését és kiértékelését követően nézd meg az Ütközések c.
filmet, és vesd össze a nap folyamán szerzett tapasztalataiddal! A film adatai:
rendező, író: Paul Haggis; amerikai-német filmdráma, 2004.
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2. feladat
The Economist egyik cikkében a következő mondat olvasható: „Az emberi faj
megszületése, ha ez döntés útján, nem pedig szükségszerűen történnék, az emberi szellem végső
győzelmét jelentené az állati természet felett, a teljes felszabadulást a DNS diktátuma alól.”
Elemezd a mondatot az alábbi szempontok szerint!
• Miben különbözik az ember az állatoktól?
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• Milyen következményekkel járhat egy ilyen „győzelem”?

• Az ember és a természet milyen jellegű viszonyát sejteti a rövid részlet?

3. feladat
Gyakran előfordul, hogy a beszélgetőtársak nem értik meg egymást. Ennek számos
oka lehet. A következő feladatban a szöveg és az ábra alapján állapítsd meg, milyen
okok vezettek a félreértéshez!
Alapszituáció: Egy férfi összefut a barátjával, akiről kiderül, hogy
Balatonszárszón töltötte a hétvégéjét, ahol találkozott az illető feleségével. A
férj megkéri barátját, hogy mesélje el a találkozást.
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„− Kérlek szépen, ahogy parancsolod. Szóval megláttam, és azt mondtam, kezitcsókolom,
nagyságos asszonyom. Mire ő...
− Mire ő? Kérlek, úgy mondd, ahogy történt...
− Mire ő hadonászni kezdett a karjával a szemem előtt, a lábával rúgott egyet hátrafelé és azt
mondta, jónapot, Skurek és köpött, na ha olyan szabatosan tudni akarod.
− Mi...? Micsoda?! ... Mit beszélsz?! ... Hadonászott?! ... Rúgott?! ... Köpött?! ... Az én feleségem?! ...
− Igenis, ha tudni akarod és a következő pillanatban lefeküdt a hasára, úgy forgott körbe és
rugdalózott maga körül és azt kiabálta, ha találkozik Emillel, mondja meg neki, hogy jól vagyok.
− Jézus Mária! Ez igaz?! ... És te ezt így mondod?! ...
− Hogy mondjam? Úgy mondom, ahogy történt.
− Szent isten... Hiszen ez nyavalyatörés... vagy napszúrás... vagy kergekór... mutasd, hogy csinálta...
− Így, kérlek, így rugdalt és csapkodott...
− És te nyugodtan nézted és nem segítettél? ... És nem emelted fel? ... És nem hívtál orvost?
− Minek? Ott nem olyan mély a víz, és különben is tud úszni.
− Miféle víz?
− Hát bent, a víz, amiben találkoztunk.”
Karinthy Frigyes: Tessék pontosan kérdezni (In: Omnibusz, Szépirodalmi Kiadó,
Bp., 1954)
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