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Az értékek pszichológiája

A köznapi beszéd, mint már oly sokszor, 
ismét tele van az értékválságról szóló sirá-
mokkal. Jó tudni, hogy ebben a közegben 
az értékek szaktudományos vizsgálata is új 
erõre kapott. A pszichológiát illetõen a 19. 
század vége óta kísért az a vita, hogy a szak-
tudomány nem tud mit kezdeni az értékek-
kel. De lassan száz éves az a hozzáállás is, 
amely az értékeket, éppen kétarcúságuk, 
változékonyságuk és stabilitásuk miatt a 
tudomány tárgyává teszi. Ez a válogatás 
– tizenhárom kortárs tanulmány fordítása 
– sokat tesz azért, hogy a magyar pszicholó-
gia korszerû képet kapjon az értékekrõl, s 
egyben be is mutassa saját megközelítését 
más értékkutatók számára. A kötet a nagy 
hagyományú Pszichológiai Tanulmányok 
Hunyady György szerkesztette sorozatának 
méltó, XIX. kötete. A kötet szerkesztõje, 
Váriné Szilágyi Ibolya két évtizede a hazai 
értékkutatás letéteményese. Monográfiái (Az 
ember, a világ és az értékek világa. Gondolat, 
1987, Az erkölcs a nézõ és a cselekvõ szem-
szögébõl. Scientia Humana, 1884) sokat tettek 

nemcsak a fogalomrendszer meghonosí-
tásáért, hanem eredményekért is.  

Mit tudunk meg a mai értékkutatásról a 
könyvbõl? Az elsõ részbõl azt, hogy az érté-
kek a természettudományos és társadalom-
tudományi pszichológiai kutatás izgalmas 
érintkezési területét alkotják, s fontos ele-
mük a kulturális összevetés. A második rész 
írásai, az újabb törekvéseket bemutatva a 
betegségek, a kisebbségek, az emberi jogok 
elõtérben lévõ napi kérdéseinek bemutatása 
mellett az érték és sztereotípia, érték és sze-
mélyiség örök kérdéseinek új elemzéseit 
mutatják be. 

Hasznos könyv ez, melynek olvastán 
az olvasóban egy hiányérzet keletkezik. A 
modern értékkutatás egyik ága az erkölcs 
kutatásából bontakozott ki. A visszatérõ sz-
erzõ mindenki számára Lawrence Kohlberg. 
S eközben senki nem gondol rá, hogy az olva-
sóknak Kohlberget is meg kellene ismerniük 
magyarul. (Értékek az életben és a retoriká-
ban. Szerkesztette Váriné Szilágyi Ibolya. 
Akadémiai, Budapest, 2003, 369 p.)
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Kozári Mónika:
Tisza Kálmán
és kormányzati rendszere

A magyar történészek az elmúlt években kü-
lönös elõszeretettel fognak a polgári kori 
miniszterelnökök, politikusok korábban 
tilalomfákkal, elõítéletekkel körülfont életút-
jának feltárásához. Megidézésüket nemcsak 
a valaha reflektorfényben mozgó személyi-
ségek alaposabb megismerésének vágya teszi 
vonzóvá, hanem rajtuk keresztül olyan abla-
kot nyithatnak, amelyeken át a korabeli gaz-
dasági, társadalmi élet egésze is láthatóvá válik. 
Eközben azonban több veszély is leskelõdik 
a kíváncsi és igényes kutatóra. Megszépítheti 
vagy éppen a valóságostól eltérõen sötétebb 

színekkel rajzolhatja választott alakját szemé-
lyiségjegyeinek keresése közben. A szóban 
forgó biográfiák szerzõinek – ide tartozik 
Tisza Kálmán életrajzírója, Kozári Mónika is 
– sikerült elkerülniük ezeket a végleteket.

A Tisza Istvánról, Bethlen Istvánról, Göm-
bös Gyuláról, Andrássy Gyuláról s most Tisza 
Kálmánról írott könyvek természetesen fel-
használt forrásbázisuk, szerkezetük, kiemelt 
témáik, színvonaluk, terjedelmük szerint kü-
lönböznek egymástól. Miként a kormányfõk 
is más-más adottságokkal, képzettséggel, 
emberi és társadalmi kötõdéssel, eltérõ kül- 
és belpolitikai viszonyok közepette töltötték 
be cseppet sem irigylésre méltó tisztségüket. 
Az említett életrajzok azonban ennek ellené-
re elérték fõ célkitûzéseiket. Megismertetik 
a hálás utókorral választott „hõsük” életútját, 
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