
Teológia

Nyíri Tamás: Alapvető etika

Korunk szorongató kérdései zömmel erkölcsi
természetűekis. A béke biztosítása, a környeze
tünknek tartozó felelősség, az igazságos gazda
sági és társadalmi rend keresése, a modem
orvostudomány lehetőségeinekfelelőskezelése
- hogy csak néhány példát említsünk - meg
kívánják a terjedelmes tárgyalást a speciális
etikán belül. De ha az etika nem akar - Scho
penhauer különböztetését használva - er
kölcsprédikáci6ra szorítkozni, hanem föladatá
nak tekinti az erkölcs megokolasátis, akkor nem
kerülheti el az erkölcs alapjainak kérdését:
tisztáznia kell az alapfogalmakat, tárgyalniakell
az erkölcsi ismeret és ítéletek lehetőségéről,

keresnie kell azokat az elveket, amelyekből a
speciális szakágak kiindulhatnak. Retlektá1nia
kell saját lehetőségeinek határaira is.

Ilyen erkölcsfiloz6fiai munka idehaza húsz
évvel ezelőtt jelent meg a Szent István Társulat
kiadásában Kecskés pál - a tanszéken Nyíri
elődje - tollából (Az erkölcsi élet alapjai,
1967). A katedro1ját61 búcsúz6 öreg professzor
művével egész életének etikai munko1lkodo1so1ra
tette föl a koronát, a keresztény hagyomány
előadasába beszőtte a megtermékenyítő újabb
áramlatokat is. A modem vizsgálódások ered
ményeit a magyar olvasó az6ta csak erkölcsteo
lógiai tankönyvek alapvető fejezeteiben (Boda
Lászl6: A keresztény nagykorúság erkölcsteolö
giája) vagy az amerikai professzor Varga Andor
nak a Teológiai Kiskönyvtár sorozatban megje
lent művében (Az erkölcsi élet alapjai) ismer
hette meg. Ezért kell jelentős eseménynek tar
tanunk a Pázmo1ny Péter Hittudományi Akad
émia levelező tagozata számára készült, ízléses
kiállíto1sú könyv megjelenését.

Aszerző nem ill előeredeti etikai rendszerrel,
hanem említett német művekre támaszkodva jó
magyar nyelven, érthető összefoglalas;1t adja a
klasszikus problémáknak. Nem lep meg, hogy
előadasában főleg Arisztotelészre és Aquin6i
Szent llunásra koncentrál, hiszen tudományos
színvonalra előbbi emelte az erkölcsbölcseletet,
ut6bbi pedig a skolasztika eszközeivel továbbfej
lesztette és a keresztényerkölcsteológia aIapjává
tette. Meglepőlehet azonban a legtöbb katolikus
olvasó számára Immanuel Kant ily fokú idézése,
harmadik egyenrangú csillagként kezelése. Az
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erkölcsi valóság önallö értelmének igazolo1so1ra
az ő alapgondolata bizonyult leghasználhatóbb
nak.Szerzönk tehat - míután gondosan megha
to1rozta a kulcsszavak: erkölcs, etika, moráí,mo
ralitás jelentését - Kant tanítását részesíti
előnyben a lelkiismeret autonömíáíának, Szent
llunást a lelkiismeret struktúro1jának bemutatá
sában; de fogyatékosnak ítéli Kant erénytanát, és
visszanyúlArisztotelész és Szent llunás helytállö
és gazdagabb előadásához.

Az emberi élet döntések sorozatáb61 ill. A
helyes döntés és a helyes cselekvés kérdését
ezért nem kerülhetjük ki. Moro1lis értékeléseket
gyakranvégső írracíonálís döntésekre vagyszub
jektív álIásfoglalo1sokra vezetnek vissza. A mora
litás önállö értelmének kimutatáso1n túl az eti
kának törekednie kell a helyes viselkedés meg
alapozáso1ra és igazolo1so1ra is. Nyíri llunás tömö
ren bemutatja az erkölcsi normo1kmegalapozását
célz6 különbözö - tekintélyelvlI, természet- és
észjogi, utilitarista és teleológiai - érvelésmö
dokat, valamint az ezekkel összefüggésben szüle
tett etikai elméleteket moralitás és erkölcs kap
csolatában. Különösen érdekes az etikai beszé
det logikailag és lingvisztikailag elemző metaeti
ka bemutatása, A normatív etikának, amely a
tartalmi követelményeket tárgyalja, szükségevan
ilyen megalapozásra, A helyes cselekvés kritériu
ma az emberi személy öncélúsága. Megkívánja,
hogy cselekvésünk minden érintettet tekintetbe
vegyen. A legfőbb tartalmi normaja annak,
amiért felelni lehet, az érintettek szabadso1ga,
amelyre minden embemek mint személynek
elidegeníthetetlen joga van.

Nagy örömére szelgal az olvas6nak, amikor a
.tiszta etika" elvontságainak görgetése közben a .
ragyog6an megválasztott példák napjaink legfor
róbb kérdéseire adnak veretes választ, a távoli
elvek alkalmazásahirtelen eligazítást nyújt terro
rizmus és kínzás, abortusz és ad6fizetés, ölés és
ígazmondas problémajara, Egy-egy lakonikus
mego1llapítás vég nélküli elmélkedés anyaga le
hetne (Kant szava szerint "az embemek két
olyan célja van, amely egyúttal kötelessége is: a
saját tökéletessége és az embertirs boldogsága",
amit azonban - szerzőnk hozzáteszi - szívesen
fölcserélünk a magunk boldogso1g;1ra és masok
tökéletességére).

Nyíri Tamás alapvető etik;1ja megfelelő kiin
dulás lehet a párbeszédhez olyanokkal, akik az
erkölcsi életet nem Krisztus kinyilatkoztato1so1
nak fényében szemlélik (a marxista irodalomból
még mindig csak Siskin 19M-ben megjelent
könyvére lehet ret1ekto1lni). A humanitás eluta
síthatatlan követelménye tárgyalási alapul
szolg;1lhat a kereszténységnél tágabb körben is.
Az utolsó fejezetből megtudjuk azt is, hogyan



kapcsolódik az erkölcsbölcselet a teológiához.
,.Az emberi gyakorlat lehetőségének föltétele a
tevékeny5ég föltételezett értelme", ezt az értel
met végsősoron a hit adhatja. A megval6sitandó
legfőbb jót nem tudjuk megvalösítaní sem a
magunk életében, sem másokéban: boldogság
vágyunk beteljesitését csak Istentől Vl1rllatjuk.
Törékeny erkölcsi jóságunk alapjan nem remél
hetjük a megigazulást és megVl1ltllst, csak Isten
kegyelméből. A lelkiismeret kategorikus pa
rancsa is felfoghatatlan teológiai értelmezés
nélkül.

Irodalom

Csorba Győző:Aszavakbolyhai

Csorba Győző verseskönyvei egy idő óta olyan
szervesen épülnek elözményükbe, szinte azt
hihetnénk, regényt olvasunk; s jó is olykor
visszalapomunk, hogy a "történet" korábbi moz
zanatai hangsúlyozzák a mostaniakat, vagy
Iemérhessük, Csorba gondolatmenete meddig
jutott, a folyamat szála milyen hurkokat irt s
milyen mellékterrénumokat érintett. Minden
lírai életmű kicsit belső regény is, áttételeseb
benvagyközvetlenebbül, visszafogottabban vagy
kényeskedöbb szóval. Csorbáé ezektől mégis
különbözík, anyagának "regényszerusége" még
nem benső regény, a lírai én megvont pályája,
viselkedésformái sem teszik azzá - epizódsze
rűséggel, esszéisztikus betéttel, bölcseleti hor
dozattal súlyosan inkább egy "főhős" anatómiája,
s ez a főhős korántsem a költő, s nem is más - ha
szabad mondanunk, egy fóhőssé, középponttá
avatott jelenség, állapot: az öregkor. Csorba ezt a
jelenséget, állapotot költőléténekjava esztendei
óta következetesen "személyesíti", s önmagán
keresztül, makacsul járja körül, taglalja, elemzi
- az idő teltével mindinkább külsö, józan, szi
gorü szemlélőként,s egyre kevésbé (ha igen, ak
kor is takartan) szenvedő alanyként, úgy, hogy
van ebben valami, ha nem viviszektív, akkor leg
alább az epikus magatartásból, s olyan, mintha
Csorba mindebben antilírikus szándékú lenne.

Igazolödhatik ma már (bár Csorba nemritkán
szemérmes magatartáson kapható), nem vala
miféle szemérmesség. fordított magamutogatás
jegyében megy míndez végbe, nem a líra erősza

kos leépítése következtében forgatödik így -

Etika és erkölcs megkülönböztetése közben a
szerző tisztázza, hogy az erkölcSfilozófus, "mi
közben etikát rnűvel, nem erkölcsileg cselekszik
(nem a jót választja), hanem a tudás kritikus
távolságából reflektál az erkölcs kérdéseire".
Szabad legyen ismertetésemet mégis azzal a
játékos mondattal zárnom, hogy Nyíri profesz
szor, amikor etikát művelt, jót és jól választott,
"erkölcsileg" is jót cselekedett, amikor az Alap
vet6 etikát közzetette. (Pázmány Péter Hittu
dományi Akadhnia)

1Ubalván

igaz, a költészetrőlvallott, salárendelési módnak
tetszhetö fölfogás szerint. Ha ugyan a költő még
szükségesnek vélí sugallani bármilyen, esztétiká
hoz kapcsolható fogalmat. Mindez nincs ellent
mondásban azzal, hogy ilyen alkatú s maga
tartású költő, mondjuk, nagy rendeltetésű líri
kus; sőt, a nagyköltőknek szinte mindig szembe
tűnő jellemzőjea versnek mint eszköznek helyes
mérték szerint való tartása, használata, sem föl-,
sem alá nem becsülve közben ezt az eszközt.
Mire használja Csorba jó ideje a verset? Valóban
egy nagy lét-állapot, az öregkor, fejtésére. elem
zésére, bölcseleti behatárolására. Tették ezt előt

te is, kivételes alkotók - s akár Csorba, ugyan
csak a maguk állapotából kiindulva, ki-ki amiben
leledzett, abból jutva az öregkor mint léttani
rész ísmérveíhez, summájához, tanulságaihoz.

Aki ilyen fontos lét-ügyben objektivizál, arra
azt mondják, mondhatják, kicsinyiti az elhárítha
tatlant; pedig nem egyébért objektivizál, mint
hogy tapasztalatát mások konklúziójává tehesse,
hogy segítsen. Ilyen vers, versgyűjtemény első

látásra talán nem is tetszik segítségnek, túlságo
san rideg, kopár, a valóságra nézve meghökken
tően őszinte,nem érzelem-, bár érzelmességnél
küli; elsőrenden nem lehet túlságosan örülni
neki. Látlelet inkább, mint vers. A diagnoszta úgy
diagnosztizál (s hiába önmagát), hogy a hideg
futkos a hátán annak, aki ezt a diagnózist látszatra
megüssza. A döbbenet lassan terjed az érintett
ben, szívünk aztán szorul el, a rémület ingerültté
tesz, össze is markol bennünket. S csak később

árad el rajtunk az érzés, amelynek nyomán
fölismerjük a diagnoszta kíméletlen nyíltsága
mögött a szánalmat, az emberi együttérzést, a
saját félelmét.

Csorba verseinek hatása már ezáltal is össze
tett, amint a versek maguk - bár mind gyakrab
ban a legegyszerubb szavakból s fogalmak sze
rint válogatódnak - többrétűek és összetettek.
Ki tudja, ilyen költészet esetében, illő-e még
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