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A jogbölcselet etikai látóhatára alcímet viselő kötet
szerzője sajátos módon a jogbölcselet ér tékrend
jével k őzel íti meg a jogi normák rendszerét. A
jog általános jelentését elemezve megá llapítja ,
hogy már a gö rögö k, d e a közép kor gondo lko
d óí is a jog végső megalap ozását lsten akaratá
ban ismerték fel, amely a lelkiism eret és a ter
mészetjog közvetít ésével hatékony. A jogaikotás
és a jogalkalmazás alap feltételeit pedig az
ésszerűségben és a kölcsönösségben határozza
meg szerző.

Az erkölcsöt, a jogot és a term észet jogot az
igazságosság kapcsolja össze. Aquinói Tamást
idézi: "Mindenkinek add meg, amivel tart ozol,
és ne vedd el, ami nem a tied!" Az igazságosság
kapcsolatban áll a méltányossággal. Ezek össze
függése a természetjog arisz totelész i-ulpianu
szi-tomis ta alape lvéhez vezet: Add meg min
denkinek. ami neki jár. Mivel az erkölcs meg
előzte a jogot, ezé rt még egy alapvetőbb princí
piumot kell elfoga dni: Tedd a jót, kerüld a
rosszat.

A jogot megalap ozó erkölcsi jó (vagy rossz) a
hasz nála t sajátos mód ja álta l kapja meg értel
mét, aszeri nt, hogy a sze mély vagy közö sség ja
vára vagy kárára válik. Jól kell akarni a jót. A ja
vak használatán ak vezérlő motívuma: A világ
javaival jól, helyesen élni, a saját képességeket
okosa n és célravezetően használni, az emberi
igények , vágyak kielégítésének igye keze tében
megtalálni az igazi életformá t. Igaz emberként
élni - nem könnyű felad at

A jog alapját képező természetjog első megfo
gal mazója Protagorász: Mind en dolog mértéke
az ember. Szent Agoston szerint nem az ember,
hanem az lsten minden dolog mértéke (a jogé is
és az erkölcsé is). A Tízparancsolat is - a kinyi
latkoztatás alapján - természetes erkölcsi tör
vénynek tekinthető.

Boda professzor a természet jog erkölcsi
alapjait azzal közelíti meg, hogy egy rész t az er
kölcs megalap ozza a jogot, másrészt a jog védi
a k özerkölcs öt. a közjót. Az erkölcs legegyete
mesebb alapértékelése az igaz és a hamis. Az er
kölcs "az egyén lelkiismeret i felelősségét és ér
tékekben való kibontakozását célozza meg" . Az
erkölcsi felelősség alól pedig a pogány sem
vonhatja ki magát, mert az erkölcsi törv ény ál
tal megszabott cselekvésmód "a szívébe van
Írva ."
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A jog és az erkölcs viszonyá t értékelve megál
lap ítja, hogy "egyedül az erk ölcs az , ame ly ma
gána k az emberi sze mélyne k a jóságát tűzi ki
nevelés céljául , s az embert mint embe rt képe
zi". Az erkölcs a jó fogalm áh oz kapcsolód ik, d e
ez a jó magának a személynek a java . Az élet
minden viszonylatában az embe rhez méltó em
ber megvalósítása erkölcsi célkitűzés . Ez az ,
ami elválaszthatatlan a hum ánumt ol . Amit el
vársz másoktól, az t te is add meg másoknak.

Ahol a Tízparan csolat nem érvé nyesül, ott a
jog tízezer parancsolat ának kell átvennie a szót.
Ebben a von atkozásban emberiessége a tét 
vallja V. E. Frankllal a morálteológus szerző .

(Szent István Társulat, Budapest, 2001)

KISIDA ERZSÉBET

"ERDÉLY HŰSÉGÉBEN"

Pomogáts Béla legújabb kötetének címe ez. Vele
párhuzamosan jelent meg a szerző Apa és fiú
című szövegváloga tása Aprily Lajos és Jékely
Zoltán erdélyi verseiből. Czine Mihály halála
után Pomogáts Béla kép viseli legh atásosabban
a kisebbségi magyar irodalmak ügyét, egyfajta
küldetést teljesitve, hiszen teljesen igaza va n,
amikor arra figyelmez tet, hogy sok kiváló író
életművét kezdj ük elfele jteni, Az Erdélyből in
duló Tam ási Aronra, Aprilyra és Jékelyre hivat 
kozik a többi k öz ött, de említhe tne más kitűnő

kisebbségi magyar íróka t, költőket is, ak iknek
itt is vitathatatl anul az úgynevezett irodal mi
kánonban voln a a helyük, de a tankön yvekn ek
még a margóján is hiába keressük őket. Marad
hát a kü zd elem: a hűséges irodalomtörtén ész
harca, háth a egyszer valamikor mégis vissza pe
relh eti őket, a jobbakat beleállítva a ma gyar iro
dalom folytonosságába, oda, ahol péld ául Ba
bit s Mihály is látta őket.

Meglehetősen furcsa és megmagyarázhatat
lan e diszkr ét hallgatás, amely a korábbi tiltások
nál is többet árt kitűnő írók utóéletének. Porno
gáts Béla már akkor ott állt a v árt án. amikor a
várvédőket igyekeztek megfélemlíteni, lehetet
lenn é tenn i. Neki köszö nhetjük például az erdé
lyi magyar iroda lom pontos, nálunk is hitelesnek
tekintett korszakolását, a Trianon után ocsúdó
kisebbség i iroda lmak folyóiratainak áttekintésé t,
s rendkívül jelentősek voltak, s ma is azok, az Er
délyben , Vajdas ágban. Szlová kiában, Kárpát- Uk
rajnába n és a nyugati világban kiad ott magyar


