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Az erények mint a személyi érettség lényegi 
magatartásjegyei*

1. BEVEZETÉS

Sok szaktudomány és sokféleképp vizsgálja az emberi személyiséget.1 Mi 
alkotja lényegi struktúráját és funkcióját? Melyek a lényegi megnyilatkozá
sai az érett személyiségnek? Mely célok, értékek szolgálatába állva válik az 
emberi személyiség kiteljesedetté? Miképp befolyásolja a személyiség ala
kulását a vallott világnézet, a választott vallás, vagy épp a környezet, netán a 
fejlődő személyiség önérvényesítő sodrása? Ilyen és ehhez hasonló kérdések 
ébrednek a problémához közeledő lelkében.

Kiindulási pontként rögzíthetjük Szentmártoni Mihály nyomán, hogy az 
emberi személyiség érettségének három, egymásra teljességgel nem vissza
vezethető, de egymást teljesen átjáró dimenziója van: az érzelmi kiegyensú
lyozottság, az erkölcsi és a vallási tudat kellően kiépült szilárdsága.2 A to
vábbiakban csak az erkölcsi tudat alakulásával foglalkozunk.

Az erkölcsi tudatot az erkölcsi értékek és a személyiségnek ezekhez az ér
tékekhez való feltétlen ragaszkodása jelentik, melyek az egyén életcéljának 
a szolgálatában állnak. Ezek az értékek akkor érvényesülnek, ha az emberi 
magatartásokban nemcsak alkalomszerűen fordulnak elő, hanem ha azokban 
mintegy testet öltenek, vagyis erényekké, a személyiség megszelídített erő
centrumaivá lesznek; a személyiséget reprezentáló erkölcsi tudat, vagyis a 
személyes én lényegi alkotórészeivé válnak. Ám a személyiség nem automa
tikusan  válik  ilyenné,  hanem ez  tudatos  személyiségformálás  gyümölcse. 
Vagyis ezek az erények által birtokba vett értékek úgy állnak az ifjú én előtt, 
mint amelyek kívüle vannak, ám hozzá szólnak. Meghódításuk nélkül, vagy

* A tanulmány főként a XX. század első felének magyar teológiai szerzőire támaszkodik. 
1 Gondoljunk itt a pedagógiára, a pszichológiára, a biológiára, a szociológiára, a bölcseletre és a 

teológiára. Dolgozatunk főleg a keresztény bölcselet szempontjából próbál e problématudatba be
hatolni és válaszokat kapni.

2 Vö. SZENTMÁRTONI M., A személyi érettség felé (TKK 4/2b) (Róma 1978) 5.
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talán a nekik való meghódolás nélkül csenevész marad, sőt kártékonnyá vá
lik a személyiség, nem teljesíti be a sorsát.

Az erkölcsi értéket meghódító tevékenységre azonban a fejlődő személyi
ség egymagában nem képes. Ezért az erényre nevelni, nevelődni kell, épp 
emberségünk ki- és felépítése miatt, s nevelni lehet intézményesen és köz
vetve jó családi otthon és társadalmi környezet teremtésével. Sőt, azt állít
juk, hogy a nevelésnek lényegi része az erkölcsi erényekre nevelés. Az em
beri személyiség ugyanis az erényekben és az erények révén bontakozik ki, 
főleg akkor, ha az egyén megtalálta életének értelmét, rátalált sajátos életút
jára. Így – megismerve önmagát – hatástalaníthatja értéktagadó törekvéseit, 
s uralomra segítheti értékigenlő vágyait, beteljesítve ember voltából eredő 
küldetését s a vele járó kötelmeket.

Épp ezért az igazi haladást ezen a téren, vagyis személyiségünk fejleszté
sében, az erények újrafelfedezése és a személyiségben történő szívós felépí
tése jelenti.3 Így köthet békét az ember önmagával, embertársaival és az is
tenséggel.  Az erények  útja  rávilágít  ugyanis  arra,  kik vagyunk, kivé kell 
válnunk, és arra is, hogy hová kell megérkeznünk életünk során és végén.4 

Nemcsak testileg, pszichikailag, hanem morális értelemben is fejlesztenünk 
kell magunkat tudatos és habituális tevékenységgel.5

2. AZ EMBERI SZEMÉLYISÉG ÉS ALAKULÁSA, ALAKÍTÁSA – BENNE AZ ERÉNYEK HELYE

ÉS RENDELTETÉSE

2.1. Az emberi személyiség struktúrája és működése

Az emberi személyiség középpontja a „szellemi természetű Én, amely ter
mészeténél fogva az objektív értékek felé irányul. Az abszolút értékeknek az 
emberi keretek között lehető tökéletes megvalósítása, mint általános emberi 
– éspedig legsajátosabban emberi – feladat áll előtte. A szellemi én-központ 
értelmi, érzelmi és akarati mozzanatai azok az alapvető tényezők, amelyek 
ennek a feladatnak a megoldását lehetővé teszik: az öntudatos és önelhatáro
zásra képes élet a tartalmilag értékes célok szolgálatában alakítja ki a teljes 
értékű emberi személyiséget.”6 Ez előtt a sajátosan emberi életfeladat előtt 
külső (társadalmi közeg, neveltetés) és belső (biológiai, pszichés és szellemi 
természetű) akadályok tornyosulhatnak, amelyekkel fel kell venni a harcot, s

3 Vö.  PINCKAERS, S.,  Séta az erények kertjében. Az erények védelmében. Erények és szenvedélyek 
(Budapest 2015).

4 Vö. KEENAN, J. F., Riscoprire la via delle virtù: giustizia, fedeltà, cura di se stessi, prudenza e mi
sericordia, in Credere Oggi 28/2 (2008) 120.

5 Vö. uo. 123.
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épp az erények kiépítése az a támadó és védő fegyverzet, mely hatékony e 
küzdelemben, az a morális tűzfal, mely nem engedi se be, se ki az ártó erő
ket. Csakis így tudja az ember a sorsát nem elkerülni, hanem vállalni és be
teljesíteni. Így jutunk el a sors olyan fogalmához, mely szerint az nem szük
ségszerűség  (vak  végzet,  fátum),  hanem  az  emberi  közreműködéssel 
kialakított személyiség és életmű. Ez a felfogás feltételezi a Gondviselés fo
galmát, mely szerint a Gondviselés, bár előre látja az ember életének útját, 
szerepet biztosít e sors alakításában az egyén szabad döntéseinek is.7

E küzdelem gyümölcse az érett személyiség, vagyis a méltóságát, a sza
badságát birtokba vett, erkölcsi értékkel telt ember. A személyi érettséget a 
minden irányú kiegyenlítettség és harmónia jellemzi, melynek a már említett 
hármas dimenziója van: az érzelmi kiegyensúlyozottság, az erkölcsi és a val
lási tudat nagykorúsága. Mindegyik tényező alapja valamiképp az erkölcsi 
tudat és fő fejlesztője is az erkölcsi tudat minősége, vagyis az ember morali
tása. A továbbiakban a moralitás fogalmát vizsgáljuk.

2.2. A moralitásról

Az ember egyfajta ártatlansággal születik a világra, amit szükségképp elve
szít, de új módon – bizonyos értelemben – vissza kell szereznie. Ezen az ár
tatlanságon az értékmegvalósítás lehetőségét, a moralitás potencialitását ért
jük.8 Megindul a  harc  a sors  beteljesítéséért,  aminek a  nevelés  során,  az 
önfegyelmezés, a tisztelettörekvés és szeretettörekvés útján kell a teljes sze
retet-odaadásig eljutnia. Az emberséget birtokba venni szándékozót ebben a 
törekvésében másoknak is támogatniuk kell, fegyelmezéssel, oktatással-fel
világosítással, a tisztelet és szeretet ébresztése által.9 Ilyen segítség nélkül 
lehetetlenné válik a személyiség kibontakozása, vagyis sorsunk beteljesítése. 
Az embert mint embert erkölcsi tudatának épsége minősíti, hiszen más dol
got jelent a jó szakember és  a jó ember kifejezés.  A jó szakember lehet 
egyébként igen rossz ember,  viszont  az igazán jó ember nem lehet rossz 
szakember sem. Nevezhetjük ennek az erkölcsi tudatnak a kellő meglétét be
csületnek, s ez az, amiért tiszteljük a másikat. Ezt a becsületet sejteti a sze
mély jó híre, megbecsültsége. Az erkölcsi minősítés tehát az embert magát 
mint egészet minősíti. Az „etikai értéknek ugyanis épp az a sajátság a jelleg
zetessége, hogy a szellemi élet értékirányulásainak egészét átfogó egységet 
képvisel, igényt tart a szellemi tevékenység minden oldalára és minden más

6 Vö. ZEMPLÉN Gy., Egyéniség és sors in Athenaeum 25 (1939) 371.
7 Vö. NOSZLOPI L., Egyéniség és sors in Athenaeum 25 (1939) 361.
8 Vö. BRANDENSTEIN B., Bölcseleti alapvetés (Budapest 1944) 391.
9 Vö. uo. 393.
10 Vö. NOSZLOPI L., Az etikai értékelés alapkérdései I, in Athenaeum 16 (1930) 71 és 75.
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 értékszférát a maga körébe von. […] A moralitás […] teljes értelme nem az 
egyes elszigetelt erényértékben, a személy egyik tulajdonságának értékében, 
hanem csak valamennyi erény hiánytalan együttesében állhat.”10 A moralitás 
tehát „nem külső máz … a lélek alkatán, hanem áthatja a legbensőbbet. Az 
értékeket, konkrét mivoltuk folytán, nem is lehet pusztán teoretikus-diszkur
zív gondolkodással megismerni, csak emocionális élményaktusokkal megél
ni.”11

Mármost a  személy moralitásának,  vagyis  „szubjektív  jóságának egyik 
jellemvonása  a  bensőség,  ez  a  legnemesebb pszichikai  tulajdonság,  mely 
azonban nem képzelhető külön, magában, hanem elárad a bensőséges sze
mély minden cselekedetén, érzelmén és oly egyszerű, hogy nem lehet ré
szekre bontani”.12 A bensőség azt jelenti, hogy az akaró személy bensőleg is 
hozzárendeződik az etikai értékhez, vagyis feltétlenül, állhatatosan és nemes 
lélekkel. Érték pedig „szubjektív szempontból az, amivel azonosítjuk ma
gunkat,  de  nem  felületesen  és  pillanatnyilag,  hanem  amiről  felismerjük, 
hogy örökre és feltétlenül azonosulnunk kell vele szubsztanciális énünk ér
dekében. Az etikai érték az akaratnak nem kívülről jövő szabálya, de lénye
ge: tartós nem-követése a személy pusztulását vonja maga után.”13 A morali
tás „azért bensőséges, mert felszabadítja és kibontakoztatja a szubsztanciális 
ént. A szubjektív jóság a lélek ereje, harmóniája, melynek érzelmi együttha
tója az öröm.”14

Az erkölcsi érték alapkérdése: mi az élet értelme, milyenek legyünk? Az 
ember azért cselekszik az értékek szerint, mert feltétlenül tiszteli és szereti 
azokat. A valóban jó akarat nemcsak legális (vagyis csak külsőségesen teszi 
meg az előírást; ez a jónak még vagy már nem feltétlen akarása), hanem mo
rális, vagyis erényes is, mivel az erények a személy létének értékei, szemben 
a cselekvés-értékekkel, melyek csak a személy teljesítményének az értékei.15

Az emberi sors beteljesítése tehát az értékek, különösen is az etika világá
val eljegyzett. Az erkölcsi tudat és erkölcsi érték adja az embernek mint em
bernek az értékét. Ez az eljegyzettség adottság és kivívandó feladat is egy
szerre,  mivel  minden  természetes  törekvésünkben,  ösztönben  és  vágyban 
van (ott lappang) „egy jogosult mag és egy romlott, kiirtandó elem”.16 Az 
etikai érték abszolút érték, amiért oda kell adnia önmagát az embernek. Egy
fajta önfeladás – nevezzük így az önátadást – visz az érték meghódításához, 
birtoklásához. Noszlopi László szerint „minél magasabb és teljesebb az ér
ték, annál inkább terjed ki a személy egészére és annál inkább hatja át annak

11 Vö. uo. 69.
12 Vö. NOSZLOPI L., A bensőség etikai vizsgálata, in Athenaeum 15 (1929) 133.
13 Vö. uo. 134.
14 Vö. uo. 136.
15 Vö. NOSZLOPI L., A szeretet. Etikai tanulmány (Budapest 1932) 16.
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legszűkebb, legmélyebb lényegét. Nem egy mozzanatban, pl. a szándékban 
tárgya szempontjából, hanem az akarati cselekvés egészében, sőt a cselekvő 
személy létében található meg a cselekvés értéke is. Cselekvés és személy 
nem elszigetelt. A személy részt vesz a cselekvésben, sőt az egész személy 
cselekszik. […] Az erkölcsi érdem és felelősség az egész személyé.”17

Az erkölcsi életben az első lépés az erkölcstelenség felé a gyengeség, ami 
végül a bűnben való megátalkodásban, az erényekkel ellentétes készségek 
„tökélyre” vitelében tetőz. A gyengeségben ott  van az akarat lanyhasága, 
mint benne megbújó gőg. A lanyha ember elbizakodottan túlbecsüli erejét. 
Ennek a folyamatnak a végkifejlete a bukás és az értékvakság. Míg az erény 
a szabadságot, a tudást és az erőt jelzi, addig a megátalkodottság a szenvedé
lyek rabságát, gyengeséget és vakságot sejtet. Az ember tehát tehet valamit 
vagy önuralomból, vagy erényből. Az erény tehát készség, mintegy második 
természet, ezért itt már nem kell feltétlenül küzdeni. A moralitás fokát tehát 
nem szükségképp jelzi a küzdelem nagysága. Ezért előfordulhat, hogy etika
ilag nagy értékű személynek tárgyilag csekély jó szándéka is lehet értéke
sebb, mint a nagy elhatározás, kevés szeretet mellett.

Ez a jóság, vagyis az erkölcsi érték feltétlen tisztelete és szeretete sajátos 
utakon jut kifejezésre. Ezeket az utakat és módokat nevezhetjük erényeknek. 
Minden erény lényegében „a személy feltétlen szeretete az etikai érték iránt: 
az önmegtagadás tisztán tart  az érték számára, a bátorság mindent elvisel 
érte, a bölcsesség megtalálja az utat hozzá és megkülönbözteti a rossz úttól, 
az igazságosság egyedül a jót szolgálja. … A moralitás egyfelől erő: állhata
tosság, bátorság, tevékenység, másfelől tisztelet: áldozat, lemondás, önmeg
tagadás, alázat, végül specifikus szeretet: a felebarát, a kultúra és az igazság 
szolgálata. Mindezeknek egysége a tökéletes szeretet.”18 A szubjektív jóság 
ezért az egyes erényekben ölt  testet,  melyeket a szeretet olvaszt egységes 
egésszé.19

2.3. Az erények helye és rendeltetése a személyiségben

A személy „szubjektív jóságának egyik jellemvonása a bensőség, érték és 
lélek egymásban levése, a léleknek ez a legnemesebb jellemvonása, amely 
azonban nem képzelhető külön, magában, hanem elárad a bensőséges sze
mély minden cselekedetén, érzelmén és oly egyszerű, hogy nem lehet ré
szekre bontani”.20 Ez a szubjektív jóság az erényekben és az erények révén

16 Vö. uo. 7.
17 Vö. uo. 10-11.
18 Vö. NOSZLOPI L., A bensőség etikai vizsgálata, in Athenaeum 15 (1929) 142-143.
19 Vö. NOSZLOPI 1932, 17.
20 Vö. uo. 17.
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ölt testet, melyeket a fő erény, a mindent magába foglaló erény, a szeretet 
fog össze és hat át. Ez a szeretet tulajdonképpen nem más, mint a jó feltétlen 
akarása és megvalósítása. Aki valóban helyesen szeret, minden erényt birto
kol, így a moralitás teljességét is. Az erényt úgy tekinthetjük, mint a sze
mély érték melletti önazonosító állásfoglalását, mely szükségképpen az ér
zületben, s a neki megfelelő magatartásban mutatkozik meg.

Az erényről már sok szó esett, s ha egy afféle munkadefiníciót akarunk 
adni, akkor nagy vonalakban így hangzik: Erényen általában állandósult ké
pességet, bizonyos szempontból értékes viselkedésmódot, megszokásszerű
vé vált tulajdonságot értünk, amely az embert arra teszi alkalmassá, hogy jót 
és jól tegyen.21

A jóban való bizonyos irányú állhatatosság, készség az erény. Az erény 
tehát készség,  szemben az egyes,  elszigetelt  jócselekedettel.  Sőt,  a legna
gyobb szabadság fejeződik ki benne, vele és általa: a függetlenség minden 
eltérítő pszichikai élménytől.  Az csak kivételesen fordulhat elő, hogy „az 
erény  egyetlen  jócselekedethez  is  szükséges,  vagyis  egyetlen  tetthez  az 
alany erejének és szabadságának nagy foka kell. Ezek a hősi áldozattal járó 
tettek, melyek egymagukban is állhatatosságot kívánnak. Rendszerint azon
ban az egyes jótett nem feltételez szükségképp erényt a személyben, csak 
annak csíráját, a jó megtevésének hajlandóságát. Amint egy jótett nem jelent 
szükségképp  erényt,  úgy  egy  erény  megléte  sem  jelenti  még  a  személy 
gáncstalanságát  (feddhetetlenségét),  vagyis  minden  irányú  erényességét. 
Nagy moralisták tapasztalata szerint legalább 2-3 erény megszerzésével – il
letőleg 2-3 főhiba kiirtásával – a személy a többi erény birtokába is eljut, 
legalábbis  a minden irányú,  helyes cselekvéshez szükséges mértékben.  A 
személy szubjektív jóságának e szerint fokozatai lehetnek. A három legfon
tosabb fokozat: jóakarat, erény és gáncstalanság.”22 Az erények gyakorlása a 
hősies fokban tetőződik. Ám a hősiesség úgy is megmutatkozik, mint maga 
is sajátos erény, aminek segítségével a személy védi erkölcsi függetlenségét, 
őrzi a jó feltétlen akarásának készségét, a legnagyobb eltérítő erők közepette 
is. Végső esetben az életét is odaadja becsülete, identitása megőrzéséért.

Úgy is fogalmazhatjuk, hogy az erkölcsi erény az ember értékigenlő tö
rekvésének eszköze (útja), motívuma és célja.23 Az erények erőcentrumok,
a felelős emberi  gondolkodás, érzés és  cselekvés struktúrái  és funkciói.24

21 Vö. LUKÁCS J., Jezsuita képzés a Rendalkotmányban (Vita Consecrata 7) (Budapest 2013) 77.
22 Vö. uo. 25. Noszlopi azt is megjegyzi, hogy az erény „tudás olyan értelemben is, hogy a jó finom 

és pontos megkülönböztetése, felismerése nélkül nincs erény. Intellektuális kiválóság és bizonyos, 
lelkies értelemben vett műveltség, tehát a tudat tágult, fejlett látóköre az erkölcsi kiválóság egyik 
feltétele, mert szükséges a nagy tettek és magatartások alkalmainak, lehetőségeinek felfedezéséhez. 
Az etikus ember tudatos és logikus, de ezen kívül az összefüggések ösztönszerű megérzésére is ké
pes. Az erényesség bizonyos esztétikai, logikai és etikai kiegyenlítettség.” NOSZLOPI 1932, 26.

23 Vö. KEENAN 124.
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Nevezhetjük az erényt jóakaratnak, nemes érzületnek, vagy éppen ésszerű 
magatartásnak, feltéve, ha mindegyik szellemi fakultáshoz kötött kifejezés 
az egész emberi személyiség megnyilatkozását próbálja leírni.25

2.3.1. Az erények struktúrája és működése

Az erény jót, vagyis erkölcsi értéket megvalósító készség. Az erény kontex
tusát rokon, de egymástól különböző fogalmak, vagyis az érték, a parancs, a 
norma és az eszmény fogalmainak megvilágításával ábrázolhatjuk. Az érté
kek érvényesek, míg a normák hatályosak. A normákban jut konkrét kifeje
zésre az érték megvalósítására irányuló akarat. A parancs az érték negatív 
megfelelője, vagyis az értékellenesség közvetlen tilalmát fejezi ki. Egyete
mes, ám nincs tekintettel az érték megvalósíthatóságának módjaira, útjaira, 
konkrétabb szabályaira. A normák „pozitív megfelelői ellenben, nem maguk 
az értékek (mint a parancsoknak), hanem az eszmények. Az eszmény az ér
tékkel szemben szintén másodlagos jellegű: nem egyéb, mint az érték meg
valósítására törekedő akarat célkitűzése. Az eszmények az értékes törekvés 
pozitív céljai, a normák az értékellenes törekvés tilalmai. Az eszménynek is 
tekintettel kell lennie a történeti valóságra, tehát szintén ehhez viszonyul.”26 

Ebből látható, hogy a norma és az eszmény kategóriái szükségesek az eré
nyek helyes leírásához, illetve elsajátításához, s időnként szembesíteni kell 
őket az értékkel, új, az értéket hatékonyabban érvényesítő normákkal és esz
ményekkel. Ebből a szempontból akkor kerülünk szembe a jósággal és az 
igazságossággal, ha a normákat és az önmagában részleges eszményeket ab
szolutizáljuk, akár társadalmi méretekben, akár egyének között is.  Vagyis 
nem az értéket akarjuk a normák és eszmények által érvényre juttatni, ha
nem csak a konkrét normát vagy az eszményt, ami így igazságtalanságot és 
kíméletlenséget eredményez. Bizonyos erények jobban kötődnek a normá
hoz. Az erkölcsi erőnek odaadással kell párosulnia, s ez adja az értékkel való 
legszorosabb egységet, sőt a vele való egyesülést, amelyre vágyódik a lélek 
(ez a platóni eros).

Ezen előzetes fogalomtisztázás után könnyebben megérthetjük az erények 
struktúráját, nevezetesen azt, hogy értelmi, érzelmi és akarati dimenziójuk 
egyaránt van, hiszen az egész ember erkölcsi értékhez való viszonyát tükrö-

24 Az erények, mivel az egész személyiségre hatnak, illetve birtoklásuk esetén annak megnyilatko
zásait jelentik, érthető, ha egyfajta gyógyszerei az eredeti bűn sebeinek. Ne felejtsük el, hogy az 
eredeti bűn nemcsak az értelem elhomályosodását és az akarat rosszra hajlását hozta, hanem az 
érzelmi élet harmóniájában is zavart okozott.

25 Emlékeztetnünk kell itt arra, hogy vannak szerzők, akik nemcsak az értelmet és az akaratot tart
ják az ember szellemi képességeinek, hanem az érzelmi élet gyökerében, az emberi szeretet mé
lyén is szellemi természetet látnak. Így pl. Kornis Gyula, Brandenstein Béla és Noszlopi László.

26 Vö. NOSZLOPI L., Az érték történeti viszonylagosságának kérdése, in Athenaeum 20 (1934) 48.
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zik. Az erény tehát magába foglalja az elérendő értéket (elv, igazság), tartal
mazza az érték birtokba vételéhez szükséges utat, vagyis a normát és végül 
magát az érték átélését, birtoklását is a megfelelő érzülettel és cselekvéssel. 
E  felismerés  alapján  állapította  meg  Horváth  Sándor  OP,  hogy  minden 
erénynek három dimenziója van: elv (igazság, eszmény), norma (út, szabály) 
és cselekvés (élet).27 Az elvet belátja az ész, s ez az evidencia-élmény (en
nek az értéknek a szolgálatában áll a valódi szabadságom) adja az erény bel
ső erejét. A norma adja az erény számára az elv tárgyát és motívumát, amit 
követ az akarat. A cselekvésben egyesülten érvényesül az elv és a norma, 
amit az érzület biztosít. Az erény tehát az erkölcsi cél szolgálatába állítja az 
egész  személyt,  a  fentebb  említett  szubsztanciális  ént.  A kellően  kiépült 
erényben tehát ott van az egész személyiség.

Hogy világosabban lássuk az erények érzelmi dimenzióját – talán épp e 
vonásuk  oly meghökkentő  –,  tudnunk kell,  hogy az  énnek  megvannak a 
maga erkölcsi érzelmei is, melyek vagy magára az énre, vagy más szemé
lyekre vonatkoznak. Kornis Gyula nyomán soroljuk fel ezeket az érzelme
ket: 1. Az énre vonatkozó erkölcsi érzelmek (autopathikusok): önérzet, hiú
ság, becsvágy, becsületérzés, büszkeség, dac, méltóság, gőg, öntetszelgés és 
ezek  ellentétei:  alázatosság,  szerénység,  megadás,  lemondás,  szemérem, 
megbánás. A másokra vonatkozó erkölcsi érzelmek (heteropathikusok) az 
alábbiak: rokonérzés vagy együttérzés (együttszenvedés és együttörülés), bi
zalom és bizalmatlanság, szeretet és gyűlölet, jó- és rosszakarat, becsülés és 
megvetés, tisztelet és utálat, káröröm, irigység, féltékenység, kajánság. Ide 
soroljuk továbbá az igazság(osság)érzetet, a közönyt, vagy épp a kiábrándu
lást. Ezek az érzelmek az erkölcsi életben sokféle árnyalatban jelentkeznek, 
az egyéni élet kereszt- és hosszmetszetében egyaránt.28

Az erény az értékkövetés készsége, míg ellentéte a vícium, vagyis az ér
tékellenes tendenciák és  készségek az emberi lélekben,  személyiségben.29 

Értékellenesnek  minősítjük  azt  a  törekvést,  ha  „gondolkodásunk  nem  az 
igazságra, akarásunk és érzelmeink nem a jóra és a szépre törekednek, ha
nem az önérdek és a gyönyör függvényeivé lesznek, akkor eltompulnak és 
színvakká válnak az értékek világával szemben. […] a közöny és ellenszenv 
irántuk egyúttal vakká is tesz velük szemben”.30 Megjegyezzük, hogy min
den erénynek megvan valamiképp nemcsak az ellentéte, de a hamisítványa 
is. Így „az önzetlenségnek az öngyűlölet és az önmagunktól való menekvés, 
az  önmegtagadásnak  az  életgyengeség  és  a  tehetetlenség,  az  alázatnak  a 
szolgalelkűség, az önérzetnek a dölyf, a szeretetnek és türelemnek az elvte-

27 Vö. HORVATH A., Eigentumsrecht nach dem hl. Thomas von Aquin (Graz 1929) 33-34.
28 Vö. KORNIS Gy., A lelki élet III (Budapest 1919) 272-273 és 299-300.
29 Ezekről bővebben lásd:  CASAGRANDE, C. – VECCHIO, S.,  A hét főbűn. A bűnök középkori története 

(Budapest 2011); AA.VV., A hét főbűn (hét kötetben) (Budapest 2011); ill. PUSKÁS A. – PERENDY L. –
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len lágyság, az igazságosságnak a keménység, a komolyságnak a mogorva
ság, a vidámságnak a könnyelműség, az igénytelenségnek a tompaság és ér
zéketlenség, a szelídségnek a félénkség”.31 Az irgalom hamisítványa lehet az 
elvtelen engedékenység vagy az atyáskodó jótékonykodás.

Az erények gyakorlása révén, ha belátjuk hármas-egy oldalukat, az egész 
személyiség alakul. Vagyis fejleszti (tisztítja) az érzelmi életet, igaz ismeret
tel hatja át a tudatot, és megfelelő célra irányítja az akaratot. Aki az erények 
gyakorlásával,  személyiségébe  építésével-épülésével  a  megfelelő  erkölcsi 
értékeket birtokba vette, azok mintegy egyesültek szubsztanciális énjével, az 
az ember jóvá és igazzá lett, s gondolatatai, szándékai és érzelmei épp jósá
gának és igaz voltának megnyilvánulásai, melyek a kellő erény, vagy erény
kombináció csatornáin jutnak kifejezésre.

2.3.2. Megfontolások az erények hierarchiájáról és kialakításuk
(fejlesztésük) lépéseiről

Az erényekre való nevelés és az erények érvényre jut(tat)ása szempontjából 
talán Brandenstein Béla  felosztása a legszemléletesebb.32 Abból indul  ki, 
hogy az értékek birtokbavétele először inkább erőkifejtés, majd a megismert 
és elismert érték tisztelete, végül azok szeretetében éri el teljességét. Minél 
magasabb szintű a motiváció, annál kevésbé válhat az adott erény gyakorlá
sa eszközévé valamely más, többnyire nem igazán etikus célnak. Ahogy az 
ember egyre jobban birtokba veszi, kiműveli az erényeket a személyiségé
ben, annál helyesebben él velük. Első helyen állnak az ún. fegyelmezési eré
nyek, melyek kialakításában az erőkifejtés, az akarat dominál. Eredménye a 
fegyelmezettség (önuralom), ami még egyaránt állítható értékes vagy épp ér
tékellenes cél szolgálatába. Ez az erény birtokba vételének első és szükség
szerű stációja, vagyis az erényben levő érték szokással történő kialakítása 
(magatartásminta, normaérvényesítés) vagy korábbi szokás változtatása, el
hagyása:  a  gyakorlás  révén  külsőleg  képes  az  illető  az  adott  cselekvésre 
vagy bizonyos cselekvéstől való tartózkodásra. Idesorolja a neves filozófus 
az ösztöntevékenységeket fegyelmező mértékletesség-erényeket és a főleg 
az  indulatokat  fegyelmező  önmérséklet-erényeket.  Ezeknél  az  erényeknél 
különösen is jól alkalmazható az arisztotelészi mezótész, mivel az erény itt a 
két szélsőség között áll. Szerzőnk azt állítja, hogy a fegyelmezési erények és 
a következő osztály, a tisztelet-erények közötti kapcsolatot az engedelmes
ség jelenti. Hiszen a fegyelmezési erények esetében is engednünk kell an-

HOVÁNYI M. (szerk.), A hét főbűn. Teológiai tanulmányok (Varia Theologica 7) (Budapest 2016).
30 Vö. NOSZLOPI 1934, 47.
31 Vö. uo. 50.
32 Vö. BRANDENSTEIN 1944, 382-390.
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nak,  hogy  a  helyes  mérték  szerint  viselkedjünk.  Az  engedelmességnek 
ugyanakkor van egy magasabb rendű fajtája, mely nemcsak önfegyelemből, 
hanem az engedelmesség alapjául szolgáló norma és normaadó iránti tiszte
letből fakad. Míg az ún. fegyelmezési erények a bennük megvalósuló erköl
csi értéket még csak követik, addig a tisztelő erényekben ható tisztelet az er
kölcsi  értéket  immár  belsőleg,  érzületileg  is  elismeri,  és  bensőséges 
elismeréséből fakadóan követi.  Míg a fegyelmezési  erényeknél főleg erőt 
kellett kifejteni, addig itt inkább készségesen áldozni kell, áldozatot hozni az 
immár tisztelt érték érvényre juttatásához. Végül vannak az ún. szereteteré
nyek, melyek mintegy áthatják a tiszteleti és a fegyelmezési erényeket, mi
vel – szerzőnk szerint – a szeretet a személyes énközpont centrális és legtel
jesebb  érzülete,33 amely  betetőzi  és  ugyanakkor  egyesíti  az  akarat  és  az 
értelem tevékenységét is. Ebből adódóan a szeretet a legnagyobb mértékben 
előmozdító, fejlesztő, éltető, életet kisugárzó érzület. Ennek az érzületnek a 
legteljesebb kifejeződése a hősies odaadás, önátadás. Az erények a szeretet
ben erőcentrumokká válnak, vagyis belülről adják az erőt a tevékenységhez; 
nem elveszik erőinket, hanem erővel töltenek fel bennünket. A helyes szere
tet tehát a legmagasabb rendű erény, mivel minden más erényt egyesít, mint
egy magába olvaszt, s így válik a személyiség egyszerűvé. Ha a szeretet va
lóban  áthatja  az  ember  egész  életét,  akkor  lép  túl  az  ember  az  önzés-
önzetlenség, gyönyör-fájdalom, érdek-érdeknélküliség dualizmusán, mert a 
szeretetben mindezek kiegyenlítődnek. Ha szeretettel vagyunk embertársunk 
iránt, akkor a másik személyt a maga önállóságában, öncélúságában fogjuk 
fel, és a maga személyes tökéletességéhez akarjuk segíteni. A szeretet eré
nye az, ami leginkább egyesíteni tudja személyiségünk összes képességét és 
készségét. A moralitásban rejlő erő végeredményben az emberi természet fe
letti, misztikus forrásból, az etikai ősértékből forrásozik. Ezért a szeretet ere
je mindig misztikus jellegű is, egyúttal morális istenbizonyíték.34

2.4. Az erények a jellem és a természetfölötti távlatában

2.4.1. Az erények és a jellem

Az erények nem izoláltan élnek a lélekben (a személyiségben), hanem egy
ségesülnek (érzület, életérzés), és egy végső érték, életcél szolgálatába áll
nak. Nem spontán módon egyesülnek és hatják át egymást, hanem az egyén 
által választott végső érték (eszme) szolgálata forrasztja mind jobban össze 
őket. Ennek gyümölcse a jellem.

33 Megjegyezzük, hogy az érzület „az egyén erkölcsi jellegű hajlamainak összességét jelenti, mint
egy az egyén erkölcsi habitusát … és ezek valóságos megnyilvánulásait” értjük. Vö. KORNIS 220.
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Ám hogy az erények s bennük, velük és általuk gazdájuk, a személyiség 
végül is mit, kit fog szolgálni, azt a választott világnézete (vallása) dönti el. 
Ebből a szempontból az erények inkább végrehajtói a személy életcéljainak, 
aki sorsát akarja betölteni. A világnézetek (vallások) az emberi sors végső 
értékelésének köszönhetik létüket, s ezen értékeléssel való azonosulásnak az 
eredményei. Mondhatnánk úgy is, hogy az ember olyan lény, aki szükség
képp világnézetet alkot (a humánetológusok szerint az erkölcsi tudat hiedel
mekben fejeződik ki). Mármost a világnézetetek, a vallások hitekben, remé
nyekben és szeretetekben fejeződnek ki. Ezek is afféle készségei a léleknek, 
melyek az erényekhez hasonlóan, de más oldalról határozzák meg az egész 
személyiséget: a hit inkább az értelemhez, a remény inkább az akarathoz, 
míg a szeretet az érzülethez köthető, bár mindegyik (hit, remény és szeretet) 
az egész személyiséget hatja át, s a szubsztanciális énnek az állapotai. Ter
mészetesen, ezek tartalmai attól függenek, hogy mi az elfogadott vallás, vi
lágnézet üzenete. Bár itt meg kell állapítanunk, hogy a legkevésbé változó 
elem a szeretet, hiszen az végső soron az Abszolútumnak tartott valóság ön
feláldozó szeretetében nyilvánul meg, míg a hit és a remény tartalmában na
gyobb különbözőség lehet.

Az erkölcsi erényeket tehát a hit, a remény és a szeretet mozgatja és ol
vasztja egységessé, s teszi a személyiséget jellemmé. Jellemen pedig Kornis 
Gyula nyomán az akarat sajátos állandó természetét, az egyén uralkodó aka
rati diszpozícióját értjük. Az akarat ugyanis az én reprezentánsa, mely az ér
zület és a belátás alapján dönt. Épp a tartós és jól megalapozott akarás miatt 
következetes az igazi jellem, s eredményesen küzd meg az útjába álló akadá
lyokkal. Az akarat erejét inkább a hosszú kitartás, mint a lobbanékony, bátor 
fellépés mutatja meg. Ezzel szemben „az indulatban fogant akarat csak rövid 
ideig ragaszkodik céljához. A dac és önfejűség sem az akarat erejének jele. 
A dac csak negatív értelemben vett állhatatosság, mintegy passzív ellenállás 
azokkal a követelményekkel szemben, melyek velünk született önzésünknek 
nem tetszenek. […] Az önfejűség is csak látszata az akarat erejének: akarás 
magáért az akarásért. Különösen akkor lép föl, amikor az egyén magát na
gyon bizonytalanul érzi. Az akaratban leggyengébb emberek gyakran a leg
önfejűbbek.”35 Ha ebből a szempontból nézzük a dolgot, meg kell állapíta
nunk, hogy a szeretet az akaratban, a jóakaratban, a következetes jóakaratban 
nyilvánul meg, mely igazságos és jóságos.

34 Vö. NOSZLOPI 1932, 66.
35 Vö. KORNIS 431-433.
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2.4.2. Az erények és a természetfölötti élet

Az erkölcsi erények mintegy megnemesülnek a Szentlélek adományaiban, s 
az adományok tovább érlelődnek a boldogságokban. A személyiség érésé
nek tetőfoka az, ha a személyiség magába szívta az erényekben rejlő erőket, 
s immár ez az értékkel telt erő elárad a lelken, sőt, kifelé sugárzik, alkotóvá, 
nagy cselekvővé teszi a személyt. A természetfeletti világ mintegy természe
tessé, ösztönszerűvé válik, s ez az új ember elkezdi alkotó tevékenységét, 
amit misztikának is nevezhetünk.36 Aki eljutott erre a fokra, az személyileg 
érett, vagyis – Prohászka Ottokár szavaival élve – olyan ember, aki a lelké
ből él: „A legnagyobb kultúrtett, ha valaki megtalálja magát, ha eltalálja iga
zi  emberi  gondolkodásának,  érzésének  s  akaratának  stílusát  s  e  stílusban 
megteremti s kialakítja öntudatának hozzá méltó s igazán becses értékeit: a 
maga öntudati világát. Ez igen kevésnek adatik meg; kevesen vannak, kik e 
lelkükből élnek; a legtöbb csak szokásból, benyomásokból s ellen nem őr
zött ösztönökből él. Aki a lelkéből akar élni, annak koncentrált s elmélyedő 
embernek kell lennie. Ezt az elmélyedést s kapcsolatba lépést a bennünk pi
henő, a felébresztett szellemi világgal, nevezem áhítatnak. Áhítat nekem az, 
mikor  önmagamban  s  önmagamnál  nem  magamon  kívül  vagyok;  mikor 
szellemi benyomásokat s megérzéseket veszek úgy a csillagos égtől, a zúgó 
erdőtől, mint lelkem megnyilatkozásaitól s megérzéseitől;  mikor érzékeny 
vagyok az Isten érintéseire,  melyeket  oltárai  előtt  térdelve veszek,  mikor 
tisztulok és buzdulok s nemesbülök tőlük. […] Mikor ennyire van valaki, 
akkor már intéző helyet foglal el benne a lelkiismeret, s az ilyen a maga éle
tét is inkább készséggel és szeretettel, mint törvénnyel s kényszerrel igazgat
ja. Ő a parancsnok s a kötelességek terén sem reked meg a betűben s nem 
veszi  a  törvényt  csak  annyiban,  amennyiben  az  betű  és  sablon,  hanem 
amennyiben igazító, életfejlesztő, életkoronázó jó s erős indulat. A törvény
ben indulat van; a legfőbb jóakarónak, a törvényhozó legfőbb jónak meleg 
indulata. A törvényből szól hozzánk ez az indulat; szól ahhoz, aki érti, aki 
előírásából a ritmust, a szépséget, a tisztaságot megérzi s aki abban a tör
vényben is önmagát látja meg, de eszményileg szép s nemes kiadásban.”37

A lelkéből akkor él tehát az ember, amikor az én, a személyes énközpont 
maga, vagyis a teljes tudat (tudatos és nem tudatos én egyaránt)38 önzetlenül 
szolgálja a végső értéket, esetünkben Krisztust, a személyes értékteljességet.

36 Erről a hiteles misztikáról bővebben lásd:  HORVÁTH S.,  Aquinói Szent Tamás világnézete (Szent 
István Könyvek 21) (Budapest 1924) 207-225.

37 Vö. PROHÁSZKA O., Lelkivilágunk, in PROHÁSZKA, O., Kultúra és terror. A társadalmi kérdés (Pro-
hászka Ottokár összegyűjtött munkái XI) (s. a. rend. Schütz Antal; Budapest 1928) 319 és 325.

38 Erről részletesebben lásd: BRANDENSTEIN B., A teljes tudat, tudatvilágunk lelki alapja, in Athenae
um 16 (1930) 17-66. Megjegyezzük, hogy az erények gyakorlása először az utánzással együtt
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Aki így él, megvalósította a szív egyszerűségét, az igazlelkűséget, ezért im
már képes és kész az igazságosság és az irgalmasság egyidejű érvényesítésé
re, hiszen az erények művészi összjátéka a mindennapokban épp az igazsá
gosságban és a jóságban, ezek egészséges ötvözetében ölt testet.

3. BEFEJEZÉS

A valódi szabadság, lelkiismeretesség és világnézet alapjai, megvalósítói és 
eszközei, de bizonyos értelemben a céljai is az erkölcsi erények, hiszen az 
én értékkel teltségét eredményezik. És erre csak az erények képesítik az em
bert. Ezért megszerzésük elemi érdeke minden embernek, minden ép társa
dalomnak. Nélkülük nem tudjuk leküzdeni a lényünkben ébredő értéktagadó 
tendenciákat, nem tudjuk a szeretet civilizációját építeni.39

Az erények birtokba vétele először a konkrét norma megkívánta magatar
tásminta elsajátításával kezdődik (út). Majd e gyakorlás közben érez rá a lé
lek a benne rejlő értékre (igazság), végül ez az igazság hatja át személyisé
gét, s ebből származnak cselekedetei (élet). Azok alkotják a normát (az utat), 
akik már nemcsak birtokolják az értéket (az igazságot), hanem már életre is 
váltották (az élet különböző fordulataiban helyesen cselekedtek), s ők adják, 
írják elő a  következő nemzedék tagjainak,  hogy bennük is  megteremje a 
maga gyümölcseit.

Az erényeknek az emberi személyiségben univerzumuk van (valamiképp 
ez a moralitás), s szerves módon hatnak egymásra, hatják át egymást. A sze
mélyiség kialakulásának és megnyilatkozásának lényegi elemei, hiszen az 
egész személyiségre hatnak, hiszen egyszerre van érzelmi, értelmi és akarati 
komponensük. Kifejlődésüknek és hatásuknak beteljesedése az, ha teljesen 
és a szeretet egységében áthatják a személyes énközpontot, melynek meg
nyilvánulásai (szó, tett, életstílus) az igazság és a jóság kiáradásaként hat
nak. Nevezhetjük úgy is, hogy bennük, velük és általuk az erkölcsi érték át
hatja,  meghatározza a  tudatot,  a  teljes  – vagyis  a  tudatos és  tudattalan – 
tudatot is.

A szabadságával helyesen élő, vagyis a felelősségteljes (erényes) ember 
alapvetően igazságosan és jóságosan nyilvánul meg, s e két készség maga
tartását habituálisan jellemzi. Nemcsak fegyelmezett, nem is csak értéktisz-

inkább a tudatos én irányítása alatt áll, ám a gyakorlás során ezt a szerepet átveszi a nem-tudatos 
én. Emlékeztetünk egyúttal arra is, hogy a nem-tudatos én sem mechanikusan működik, vagyis 
megvan annak is a maga logikája, kreativitása.

39 Megjegyezzük, hogy ha az értéktagadás válik úrrá a társadalom tagjaiban, úgy olyan jelenség ural
kodik el az emberben és az emberek között, amit elidegenedésnek nevezhetünk. Erről bővebben 
lásd:  SCHREY,  H-H. (Hrsg.),  Entfremdung (Wege  der  Forschung.  Band 437)  (Darmstadt 1975).
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telő, hanem az értéket a szeretetben birtokló is. Olyan ember tehát, aki min
dent a legjobb tudása (igazságos legyek!) és legjobb lelkiismerete (jóságos 
legyek!) szerint ítél meg, és döntése szerint cselekszik. Az igaz embert nem 
viszi rá a lélek, hogy igazságtalan vagy kemény, sem arra, hogy lelketlen, 
kegyetlen, irgalmatlan legyen – sem önmagával, sem mással, sem a társada
lommal. Az igaz ember igazat beszél, helyesebben az igazmondás erényét 
gyakorolja (mivel az igazság kimondása nem mindig erény gyakorlása), nem 
kényszerít senkit igazságtalanságra, lelkiismeretének megtagadására; az igaz 
ember alázattal, de következetesen szót emel az ellen, ha őt vagy másokat 
igazságtalanságra akarnak késztetni, s kellő módon és időben szóvá teszi a 
társadalomban ható igazságtalanságokat is.

Tanulmányunkat  egy  ismeretlen  szerző  gondolatával  foglalnánk  össze, 
akinek gyakorlati tanácsa legyen a summája mindannak, amit a fentiekben 
fejtegettünk: „Vigyázz a gondolataidra,  mert  szavakká válnak! Vigyázz a 
szavaidra, mert tettekké válnak! Vigyázz a tetteidre, mert szokásokká vál
nak! Vigyázz a szokásaidra, mert jellemmé válnak! Vigyázz a jellemedre, 
mert sorsoddá válik!”
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