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Firenze, 2004: A műalkotásokban oly gazdag város lakóit a talán legismertebb
szobor tartja lázban – Michelangelo Dávidja. A délceg alakot egy fél évezreddel
korában fejezte be Michelangelo di Ludovico di Buonarroti Simoni. Most

pedig arról folyik a vita,
hogy milyen módszerrel
tisztítsák meg a monu-
mentális, mégis elegáns
szobrot. A szakemberek
végül a következő mód-
szerben egyeztek meg:

nedves papírdarabokat raknak fel a szobor felületére, majd egy idő múlva
eltávolítják azokat a rájuk rakódott apró porszemekkel együtt. Ilyen módon
szerették volna elérni, hogy a márványba faragott Dávid ötszázadik szüle-
tésnapján fiatalos frissességgel köszöntse a városlakókat és a turistákat. 
Az álmélkodó szempárokban pedig sem egykor, sem pedig manapság nem
volt hiány.

Annak érdekében, hogy háborítatlanul dolgozhasson, Michelangelo
annak idején körüldeszkázta a négy méter magas márványtömböt. Nagy volt
a firenzeiek csodálkozása, mikor leleplezte a szobrot. Hogyan képesek meg-
tartani a vékony lábak, amiket csak egy faragott ág támaszt, a többtonnás
kolosszust? Legelőször viszont azt a kérdést tették fel maguknak, hogy mi-
ként tudott egy 25 éves művész ebből az óriási márványtömbből, amibe évek-
kel azelőtt a szobrász Agostini d’Antonio vésője is beletörött, egy ilyen
alkotást kivésni? Hogyan tudta ezt az elmélyült, harmonikus, mégis tettre
kész Dávidot megformálni? „Hogyan csinálta?” – kérdezték a mestert. Mi-
chelangelo zavarba ejtően egyszerű választ adott: „Dávid mindig is benne
volt. Nekem csak azt kellett lefaragnom, ami nem Dávidhoz tartozott.”

Legyél az, ami vagy
„Dávid mindig is benne volt.” Ez a mondat ihlette meg az amerikai énekesnőt,
Karen Taylor-Goodot egyik albumának címadó dalára. Karin arról az emberről
énekel, aki olyan, mint amilyennek lennie kell, és aki valahol mélyen minden-
kiben ott szunnyad. „Amikor az irigység és a gyűlölet lehull rólunk, akkor mu-
tatkozik meg ez az ember és akkor jelenik meg az a csodálatos műalkotás, ami
én vagyok. Reveal God’s perfect work of art!” Mindannyiunkban ott rejtőzik egy
műalkotás, ami arra vár, hogy megalkossák és megjelenhessen. Mi pedig –
akkor is, ha valami mást próbálunk bemagyarázni magunknak – pontosan tud-
juk, hogy csak akkor lehetünk boldogok, a hozzálátunk a mű megalkotásához.

Szépen hangzik, de hogyan válhatok azzá az emberré, akinek lennem
kell? – hallom máris a kérdést. Hogyan tudom kifaragni magamból azt a mű-
alkotást, ami állítólag bennem van, és legfeljebb csak sejtem, de nem látom?

Niklaus Brantschen

M I  I S  VA L Ó J Á B A N  

A Z  E R É N Y ?
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Létezik-e egyáltalán egy oda vezető út, vagy pedig rám is az vonatkozik, hogy
az ember, aki én vagyok, csak köszönő viszonyban van azzal, akivé lennem
kellene? Erre habozás nélkül és kurtán azt válaszolom: ez az út létezik. A neve
gyakorlat. A gyakorlat annyit tesz, mint elkezdeni, folytatni, ismé-
telni. És én nem egy kóros és görcsös tréningről beszélek, hanem egy
játékos műveletről.

Bizonyára Önök is láttak már fiatal macskákat, kutyákat vagy más ál-
latkölyköket, ahogy bolondoznak, ugrálnak vagy bakalódnak. Ők a játék útján
gyakorolják be azt a viselkedésmódot, amire szükségük lesz később a túlélés-
hez és a szaporodáshoz. Szemmel láthatóan haláli viccesnek találják
a játékot, de közben soha nem felejtik el, hogy ez a játék nem véresen
komoly. A kutyák dulakodás közben egyre-másra a földre fekszenek,
így jelezve, hogy csak játszani szeretnének. Úgy tűnik, hogy ez a jel-
beszéd csak az állatoknál van meg. Belőlünk, emberekből szinte tel-
jesen hiányzik.

Közös viszont az állatban és az emberben a játékra való képes-
ség és az ebben lelt öröm – legalábbis addig, ameddig fiatalok. A játék
része az ismétlés, és a gyerekek az ismétlés mesterei. A homokozóban
újra és újra felmarkolják a homokot, hogy lássák, hogyan folyik ki az
ujjaik közül. Mindig ugyanazt a történetet, ugyanazt a mesét akarják
meghallgatni. Lépdelnek, megbotlanak, felállnak és boldogan hullanak
anya vagy apa karjai közé. Később megtanulnak biciklizni, bukfencezni,
kerítésen átmászni. Újra és újra próbálkoznak, amíg sikerül nekik, hogy
aztán mások előtt elbüszkélkedjenek azzal, amit megtanultak.

És hogy volt ez Önnél? Emlékezzen csak vissza arra az időre, ami-
kor Ön is biciklizni, bukfencezni vagy kerítést mászni tanult. Emlékez-
zen vissza arra a napra, amikor először sikerült hibátlanul eljátszon egy
dallamot fuvolán. Vagy arra a pillanatra, amikor többszöri próbálkozás
után először sikerült megsütnie egy tésztát. Jómagam évekig tanultam, ho-
gyan készítsek a vendégeimnek elfogadható wallis-i olvasztott sajtot, és nehéz
megmondanom, hogy ebben a hovatovább rituális eseményben kinek telik na-
gyobb öröme: nekem, mint vendéglátónak, vagy a vendégeimnek.

Az erény születésének órája
Mi köze van a gyakorlásról tartott monológomnak az erényhez? Nagyon is
sok, hiszen az erény eredeti, a régi görögökre visszanyúló értelmezése nem
más, mint a gyakorlás útján megszerzett készség, valamit a megfelelő időben
tenni. Például az a valaki, aki határidőre el tud készíteni egy asztalt, aszta-
losként egy készséget sajátított el. A kézműves készség a mai értelemben vett
erény alapja. Ha az erény fogalmának eredettörténetére vetünk egy pillan-
tást, látni fogjuk, hogy ez mennyire így van.
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Homérosz (i.e. 8. század) arra a harcosra, aki ügyes és bátor volt, va-
gyis értett a háború mesterségéhez (akkoriban a háború még mesterség
volt), az areté szót használta, ami annyit jelent, hogy kitűnőség, erő. A Ho-

mérosz utáni athéni polgári társadalomban a szó jelentése olyan vál-
tozáson ment keresztül, aminek kulturális jelentőségét nem lehet
eléggé hangsúlyozni. Költők és gondolkodók, mindenekelőtt Platon

és tanítványa, Arisztotelész átvették az areté, kitűnőség fogalmát, és kiter-
jesztették annak jelentését a tágabb értelemben vett emberi cselekvésre.
Mindazt, amit egy ember tesz, és főleg ahogyan teszi azt minősül – vagy ép-
penséggel nem minősül – kiválónak. Az areté fogalmát összefüggésbe he-
lyezték a társadalmi együttélés egyre nagyobb számú viselkedésmódjaival és
játékszabályaival. Végezetül pedig összekötötték a fogalmat azzal a halállal,
ami egy teljes, „jó élet”-et zár le, egy halál, ami nem nyűg vagy kényszer,
hanem boldoggá tesz. Így született meg az „erény” és kezdte meg pályafu-
tását a nyugati történelemben.

A rómaiaknál a görög aretéből, kiválóságból virtus lett, ami annyit
tesz, mint férfierő, képesség, ügyesség. A virtus szó bekerült az újlatin nyel-
vekbe és az angolba is. A német viszont egy külön kifejezést hozott létre rá:
tauglich (alkalmas), és ebből vezette le az erény – tugend – szót. Aki erények-
ben gazdag – tugendhaft – az alkalmas valamire – taugt etwas. Aki erények
hiányában van, az viszont semmire sem alkalmas.

Nyomkeresésünk eredményeként leszögezhetjük: az erény egy, a gya-
korlás útján szerzett készség és magatartás, ami arra irányul, hogy jót cse-
lekedjünk és ezt a jót könnyen, szívesen és örömmel tegyük. Egyszerűbben
mondva: szép és előnyös jónak lenni.

Az erényt újra „feltalálni”
Az erény születése, ami az ókori Görögországban az i.e. 8. és . század között
zajlott, úgy tűnik, hogy manapság újra megismétlődik. Más szóval: az
erényt ma újra feltaláljuk, hogy ne mondjam azt, újra  „kitaláljuk”. A filo-
zófus Alasdair MacIntyre nem egyszerűen „az erény elvesztését” siratja –
így hangzik az egyik könyvének a címe –, hanem a szó eredeti értelmezé-
séből kiindulva azt kérdezi, hogy miféle kiválóságra van szükség egy adott
társadalmi szerepben. Mi tesz jó anyává, jó baráttá, jó szerelővé, kalauzzá,
tanárrá, politikussá? MacIntyre számára egy dolog az, hogy egy adott sze-
repet jól ellátok, viszont egy másik dolog az egész életet jól alakítani, és
választ találni arra, hogy mi annak az értelme. Harmadrészben pedig azt
is fel kell ismernem, hogy én is része vagyok egy család, egy város, egy nem-
zet vagy kultúra élő tradíciójának, és fel kell ismernem, hogy tőlem is függ,
hogy ez az élő tradíció ne csontosodjon be. A MacIntyre-hoz hasonló szer-
zők világosan kimondják: a posztmodern tetszőlegességek korában az
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erényt nemcsak újra feltaláljuk, hanem újra értelmezzük és tovább fejleszt-
jük „képesítés” és „kompetencia” név alatt.

Az iskolában és a szakképzésben szokássá vált a „kulcsfontosságú 
képességekről” beszélni. A szakirányú képességek a tudásnak min-
tegy felét teszik ki. Emellett viszont az ún. „puha tényezők”, mint a
kommunikációs képesség vagy a csapatmunka is keresettek. Egy vil-
lanyszerelőnek például kell tudnia azt, hogy mi egy áramkör, kell tudjon kap-
csolási rajzot olvasni és fel kell tudjon szerelni egy villanykapcsolót. Mindez
a szakmai kompetenciához tartozik. Emellett azonban azt is kell tudnia,
hogy hogyan viselkedjen a kollégáival, a kliensekkel és a tárgyaló-
partnereivel szemben. Mindezek pedig a szociális kompetenciához
tartoznak. Azt is tudnia kell, hogy miben rejlenek a személyes erős-
ségei, hogyan tudja fejleszteni azokat és kiaknázni a lehetőségeit.
Ez pedig már az önfejlesztő kompetenciához tartozik. Tehát manap-
ság nemcsak a szakmai képességek kemény tényezőire irányul figye-
lem, hanem a puhákra is: a szociális és önfejlesztő kompetenciákra.
Teljes joggal, hiszen a munkahelyi siker nagy mértékben ezektől – a
szaknyelven soft skillektől – is függ.

Újabban a kompetencia egy új formája is a látótérbe került,
mégpedig a képesség, a „Honnan?”, „Hová?” és „Miért?” kérdést fel-
tenni, az élet egészének értelme iránt érdeklődni. „Ki vagyok én?” –
kérdezni és lehetőség szerint megválaszolni. Továbbá hozzá tartozik
az a készséggé vált képesség is, hogy – nemcsak a munkatársakkal
szemben – szolidárisan viselkedjünk és felelősséget vállaljunk. De ho-
gyan nevezzük az emberi kompetenciának ezt a harmadik válfaját és a
hozzá tartozó képesítést?  Mi maradt még, hogyha a „kemény” és
„puha” fogalmakat a szakmai és szociális kompetenciának a leírására
használjuk? És hogyan lehet ezt a speciális kompetenciát begyakorolni,
amikor az embert a munkahelyi és szociális kompetencia szó szerint száz szá-
zalékban igénybe veszi a munka komplex és felelősségteljes világában?

Kérdés kérdés hátán. Ami a névadást illeti: ezt a képesítést etikai kom-
petenciának szokták nevezni és az iskolákban – a zsúfolt órarend dacára –
etikaórán oktatják. Az etikai kompetencia megnevezés jól visszaadja azt,
hogy miről is van szó. Ha azonban azután a magatartás után érdeklődnénk,
ami emögött a kompetencia mögött rejlik, akkor ne habozzunk ezt a jó öreg
„erény” szóval megnevezni. Miért adjuk fel és helyettesítsük mással ezt a
szót, ami a kultur- és szellemtörténet egyik központi elvárását két és fél ezer
év óta magában hordozza? Mint ahogy a „szív” vagy „Isten” szavak nélkül,
úgy az „erény” nélkül is szegényebb lenne a nyelv, ha kitörölnénk a szótá-
runkból. Ezért remélem, hogy könyvem felhívja rá a figyelmet és újból témává
teszi az erényt.
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Hogyan lehet begyakorolni az etikai kompetenciát? Ugyanis ez sem-
miképpen nem fejleszthető ki egyfajta „spirituális” képesítésként a szakmai
és szociális kompetenciák mellett. Ugyanakkor nem tekinthetjük valami ada-

léknak vagy luxusnak sem, amit csak a módosabbak engedhetnek meg
maguknak, mert így önmaga karikatúrájává válna. A kompetencia
egyes formáit ugyanis meg lehet egymástól különböztetni, de nem

lehet őket egymástól elválasztani. Egy személyes élménnyel példáznám, hogy
mit is értek ezalatt.

Egy alkalommal, amikor Japánban tartózkodtam, letört az egyik fo-
gamról a korona, vicces módon éppen akkor, amikor egy puha banánba –
jobban mondva annak a szárába – haraptam. Az egyik szerzetestestvér aján-
lott egy fogorvost, „aki egy jó keresztény”. „Ez a fogam szempontjából nem
olyan fontos.” „De ő emellett egy jó ember is” – válaszolta a testvér. „Ez sem
olyan fontos nekem.”„Nem, nem, rosszul értesz engem. Ő ingyen elvégzi
neked ezt a kezelést.”

Végül is beadtam a derekam, és elmentem ehhez a fogorvoshoz, aki
valóban teljesen ingyen végezte el a kezelést, de mint később kiderült, tel-
jesen hiába. A korona nem tartott ki. Lehet, hogy az illető jó ember volt, de
fogorvosként nem tudott meggyőzni.

A kompetencia mindhárom aspektusában közös az, hogy – miként az
eredeti értelemben vett erény esetében – ezekhez is gyakorlás szükséges. 
A gyakorlat pedig – bármennyire komolyan is végezzük el – mindig játékos
örömmel társulhat, feltéve persze, ha azok a személyek, akik irányítják – szü-
lők, nevelők, tanárok – rendelkeznek a szükséges képesítéssel és örömüket
lelik a szakmájukban. Talán Önök is emlékeznek egy olyan tanárra, akinek si-
került az, hogy a diákok az egyik vagy másik tantárgyat teljesen magukévá
tudták tenni, és eközben annak a mondatnak az értelmét is megtapasztalták:
„Tégy, amit akarsz, de tedd azt teljesen.”.

Aki egy dolgot egészen magáévá tesz, bizonyos fokig azonosul vele és
belevesződik, az önmagára talál. Ezért segít egy fiatalnak a jól irányított kép-
zés a saját identitás megtalálásában. Az illető megtapasztalja, hogy „az va-
gyok, amit szívesen és jól csinálok; az vagyok, amit eközben átélek.” 
A szakmával való azonosulás átmeneti állapot, csak az élet bizonyos idősza-
kára jellemző. Felkészít arra, hogy az etikai értelemben vett erénybe bele-
nőjünk. Így látja ez Erik H. Erikson, aki számára az erények segítenek abban,
hogy önmagunkat és másokat az élet forgatagán átkormányozzuk. Erikson
szerint egyes erények csak bizonyos életszakaszokra jellemzőek. Míg a cél-
tudatosságot a gyermek- és fiatalkorban gyakoroljuk be, addig az előrelátás
és a bölcsesség inkább az előrehaladott kor erényei közé tartoznak.

A szakmai, szociális és etikai kompetenciában az a közös, hogy azzá
tesznek, amivé válnunk kell: emberré. Ezért tanácsos a képesítés és 

22

ufo19_6_2.qxp_Layout 1  16/05/19  16:10  Page 22



kompetencia révén nyert új fogalmat, az „erényt”, mint az emberré válás
egyik módját még pontosabban definiálni, hogy elkerüljük a félreértése-
ket és elkülönítsük a „morál” fogalmától.

Az ember egy cselekvő lény, homo faber, ahogy Max Frisch mes-
terien megfogalmazta. Tanácsos viszont az, hogy ne merülök ki a cse-
lekvésben, hanem gondoljon arra, hogy a léte elsőbbséget élvez.

Az ember – legalábbis a mi szélességi körünk táján és nagy általános-
ságban fogalmazva – egy vásárlóerőt megtestesítő lény, homo oeconomicus,
aki az „I shop, therefore I am” mondattal írhatja le a legjobban önmagát.
Mint ahogy látni fogjuk, mindez hosszú távon nem tudja kielégíteni.

Szerencsére mindemellett az ember homo ridens is, akinek még
nem ment el egészen a kedve a nevetéstől, hiszen mindig van min 
nevetni – ha nem máson, hát önmagán. Végső soron neki, mint egy
„Werdewesen”-neki, egy „valamivé váló lény”-nek nem kell teljesen
késznek és tökéletesnek lennie, hanem készülőfélben van.

Homo viator, az utazó lény – így is nevezték az embert. Az „út”
azonban nem valami rajtam kívül álló dolgot jelent, hanem egy belső
törvényt, ami szerint indulok el, és amit nem szeghetek meg anélkül,
hogy jómagam is meg ne sérülnék. Pozitívan fogalmazva: az én érde-
kem az, hogy ezt az utat, ezt a törvényt kövessem.

Hála Istennek létezett és létezik még a játszó ember, a homo
ludens, a gyermeki a férfiben és a nőben. Ez az a képesség bennünk,
hogy a játék könnyedségében és komolyságában éppen azt gyakorol-
juk be és azzá váljunk, ami vagyunk: homo sapiensé.

Homo sapiens, értelmes, sőt bölcs lény az ember: okos. Tudja,
hogy mi a jó, azaz a megfelelő önmaga és a többi ember számára. Min-
den nehézség dacára képes derekasnak lenni és – a mértéktelenségre
való hajlamának ellenére – mértékletesnek maradni.

Az okos, igazságos, derekas és mértékletes szavak pontosan azt a négy
alapvető hozzáállást, sarkalatos erényt írják le, amik egy embert „jóvá” tesz-
nek. Az erény (az egy bizonyos értelemben vett erkölccsel szemben) egyál-
talán nem egy keserves és nehéz vállalkozás.

(Fordította: Zsugán Gedeon Hidber Gyula)

iA fogalom Rudolf Steiner „12 hangulat” (Zwölf Stimmungen) című versében fordul elő (a ford. meg-

jegyzése).
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