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Az etika a szabad cselekvés tudománya. Ezt a kijelentést nem la
pos definíciónak szánjuk, hogy döcögve bár, de valahogy elindít
suk gondolatmenetünket, hanem - még mielőtt tov ábbla pozna a
lényegbevágóbb tudásra kívánesi olvasó - az emberi gondolko
dás és reflexív eszmélődés egyik legnagyszerűbb teljesítménye
ként idézzük. Akkor értjük helyesen a kijelentést, ha benne nem a
tudomány rendszerével kapcsolatos, nem különösebben újszerű

tény megállapítását, hanem egy nagyszabású kultúra és átfogó vi
lágkép megalapítását látjuk, annak az emberi világnak az önértel
mezését, amely két léttartomány: a személyes meghatározottságú
felelős emberi cselekvések és a tárgyi meghatározottságú közöm
bös dologi folyamatok bonyolult egysége. Az egyszerű kijelentő

mondat, amely bármely lexikonban feltűnés nélkül szerepelhet,
valójában emfatikus felszólítás e k ülönleges egység megvalósítá
sára. "Az etika a szabad cselekvés tudománya" egy nagyszabású
programot hirdet meg.

Milyen igény fogalmazódik meg e felszólításban? Hogyan lehet
megalapozni jogosságát, illetve értelmességét? Milyen feltételek
mellett lehetséges az etika mint a szabad cselekvés tudománya?
Mi jellemzi annak a létezőnek a létét, amelynek etikára van szük
sége? E kérdéseket két kérdésbe sűríthetjük: mi az etika ontológiai
lehetőségi feltétele; és milyen az etika szabályozta antikus lét? Az
első az etika ratio essendijére (Iét-okára), a második a ratio cog
noscendijére (megismerésének okára) vonatkozik. Az első a máso
dik nyomán nyer választ - hogy mi az etika ontológiai lehetőségi

föltétele, azt csak ama létező létének vizsgálatával lehet feltámi,
amely létének gyökerében etikai -, a másodiknak viszont csakaz
első alapján van értelme: magának a lét lényegi szerkezetének
kell olyannak lennie, hogy lehetséges legyen etikai létező.

Az etika lehetőségi feltétele és alanya

Az etikának akkor van bármiféle értelme, ha nemcsak a »van« vilá
ga létezik, hanem lehetséges a »lesz« mint jövendő azáltal, hogya
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