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 TÉMA  1: Értékekről szóló viták 
 
 Tanítási és tanulási segédanyagok 
 

 
 

 
 
Arisztotelész  (Kr. e. 384-322) 
 
Arisztotelész nem egy elvont, elképzelt konstrukcióból indul ki, hanem a ténylegesen létező államból, a 
görög poliszból történelmileg kialakult formából. Ebben a közösségben alakul ki az ember jelleme, ez 
határozza meg a cselekedeteit. Az államot értékközösségként határozza meg, amely által az egyes ember a 
legjobbat hozhatja ki magából. Az állami közösségben való élet Arisztotelész szerint az emberi lét 
alkotmányos eleme. (T 1/1) 
 
Azonban ez az állam nem csak úgy tengeti életét, hanem célja van, amelyért újra meg újra erőfeszítéseket 
kell tenni. Ezáltal az állam nevelési funkciót is ellát. (T 1/2) 
 
Ezek alapján Arisztotelész gondolatait teleológiai megközelítésnek is nevezhetjük (görögül telos=cél). 
 
Az állam lehetővé teszi, hogy az ember „jó” és „nemes” életet élhessen, de tagjaitól ehhez el is várja a 
megfelelő hozzájárulást.  
 
Ebből két kérdés adódik: 
 
 
1. Ki határozza meg, hogy mit jelent tartalmilag a jó illetve boldog élet? 
 
Az itt túl sokáig tartana, hogy mindazt felsoroljuk, amit Arisztotelész a szükséges feltételekről leírt, és 
amelyek minden emberre hatnak, ha az a legnagyobb jóság és boldogság elérésére törekszik. Ebben 
mindenesetre különleges szerepet játszanak az ember veleszületett értelme és bizonyos lelki sajátosságok – 
erények. Az olyan erényeket, mint a bátorság, megfontoltság, nagylelkűség és igazságosság megfelelő 
neveltetés által szerzi meg az ember, de ezek erősen függenek a helyes törvényhozástól is; a jó törvények a 
lehető legnagyobb számú embernek teszik lehetővé a helyes jellemvonások kialakítását, és közvetlenül 
hozzájárulnak helyes élethez. (T 1/3) 
 
 
2. Hogyan szabályozzák a törvényhozásban való részvételt? 
 
A hasonló emberek kormányzását nevezi Arisztotelész politikai uralomnak, amelyet külön meg kell tanulni. 
Csak azok tudják azt jól megvalósítani, akik maguk is jól kormányozhatóak. Az uralkodást ugyan átengedi 
Arisztotelész egyetlen személynek, de neki is igazodnia kell két dologhoz. Az egyik az állam célja, a másik 
pedig a jogrend egy olyan alkotmány szerint, amelyben az állampolgár törvényes részvétele garantálva van.  
 
Csak azt tekinthetjük törvényes uralkodónak, aki a törvénykezésbe az állampolgárokat is bevonta, eközben a 
Arisztotelész a tömegek ítélőképességét többre becsüli, mint a kis számú elitét. Ezen kívül minden 
törvénynek meg kell felelnie az alkotmánynak ahhoz, hogy igazságosak legyenek. (T 1/4) 
 
Arisztotelész politikai etikájának lényeges eleme, hogy egy olyan közösség létét feltételezi, amely a reá 
hagyományozott értékekhez vissza tud nyúlni. Jónak az az államforma számít, amelyik a közjót és a 
közösségi értékek megvalósítását a leginkább szolgálja. Idegenkedik az olyan személyektől, akik elszakadtak 
a közösségi kötelékektől.  
 
Az arisztotelészi alapelvek a középkor idején Aquinói Szent Tamás segítségével keresztény jellegű 
fejlődésen mentek keresztül, és szellemi alapját képezik az úgynevezett kommunitáriusok gondolkodásának, 
akik jelentős hatással bírtak a 20. század nyolcvanas éveitől.  
 
 



 
 
 
 
Összefoglalás 
 
- Az ember természeténél fogva államalkotó lény. 
 
- Az állam természeténél fogva ősibb dolog, mint az egyes ember. 
 
- Az államnak az a célja, hogy kibontakoztassa polgárai erényeit. 
 
- Ebben a megközelítésben az államnak nevelő feladata van. 
 
- A közjó az egyéni haszon előtt áll. 
 
- A törvények ügyében szükség van az állampolgárok egyetértésére.  
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