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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.)

Pléh Csaba
az MTA l. tagja, egyetemi tanár, BME

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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kormányzati mûködését, benne sajátos ve-
zetõi tulajdonságait, választott módszereit.

Tisza Kálmán a magyar történelemben 
a leghosszabb ideig, tizenöt évig töltötte be 
a miniszterelnökséget, viszonylag csendes, 
nyugodt körülmények között, amikor az ipa-
ri forradalom nekilendülése után Budapesten és 
a vidéki városokban is nagyarányú építkezések 
folytak. (Kórházak, klinikák, egyetemek, utak, 
rakpart, városházák, bírósági épületek stb.) 
Tisza Kálmán regnálásának a kezdete és a 
vége tûnik a legnehezebbnek s egyben rej-
télyesnek is. Mert az abszolutizmus jegyeivel, 
intézményeivel is védett, körülbástyázott 
kiegyezési rendszerben a miniszterelnök 
és a miniszterek kinevezése és leváltása 
kizárólagosan az uralkodó felségjogai közé 
tartozott. Tisza Kálmán pedig immár hagyo-
mányosan a kiegyezés ellenzékéhez tartozott, 
s az efféle politikai magatartást Ferenc József 
nem kedvelte. Csakhogy a kiegyezést követõ 
években a kormányzó Deák-párt megrop-
pant, miközben ellenzéke az egymást váltó 
képviselõválasztásokon egyre több mandá-
tumot szerzett. Szükségszerûen elõtérbe ke-
rült ezért a fúzió a kormányzó párt és lojális 
ellenzéke, a balközép között. S miután Tisza 
Kálmán elfogadta a kiegyezés rendszerét 
s az uralkodó széleskörû hatalmát, megnyílt 
számára a miniszterelnökséghez vezetõ út, s 
1875 októberében beköltözhetett a Sándor-pa-
lotába. Eltávolítására is különös körülmények 
közepette került sor. Amikor ugyanis az 1880-as 
évek végén az elhúzódó európai agrárválság, 
illetve a véderõfejlesztés uralkodói sürge-
tése miatt Magyarországon is nagy belsõ 
politikai konfliktusok törtek felszínre, Tisza 
Kálmán a hadvezetõség akaratának úgy akart 
eleget tenni, hogy közben népszerûségét is 
megõrizze. A konfliktust azonban nem tudta 
feloldani, és 1890-ben Bécsben kegyvesz-
tetté vált. A kinevezése és a leváltás közötti 
másfél évtizedben azonban számottevõ 
gondok nélkül, a maga sajátos módszereivel 
vezette a magyar kormányzatot.

De milyen okok, miféle körülmények 
tették lehetõvé hosszú ideig tartó, szilárdnak 
tekinthetõ kormányzását? S ebben milyen 
szerepet játszottak Tisza Kálmán személyes 
tulajdonságai, adottságai, vezetõi elvei és mód-
szerei? Egyáltalán miként vonhatjuk meg mi-
niszterelnökségének mérlegét? Kozári Móni-
ka könyvét megelõzõen kellõ komolysággal 
és szakmai hozzáértéssel még nem keresték 
a válaszokat. Tisza Kálmán alakja ezért 
maradt homályban, a hozzábiggyesztett 
semmitmondó jelzõk, szavak, mondatok 
szürkeségében. A miniszterelnököt gazdag 
államigazgatási és közigazgatási ismeretei, 
taktikai elemekre építõ politikája, ügyes 
kombinációs készsége, az ügyek fontossági 
sorrendjének és kezelésének felismerése, a 
súlyosabb hibák elkerülésének, illetve korri-
gálásának képessége, munkabírása egyaránt 
alkalmassá tette arra, hogy éljen a kor által 
számára biztosított lehetõséggel. Választási 
gyõzelmeit éppen sajátos kormányelnöki 
felfogásának és módszereinek köszönhette. 
Nem dolgozott ki nagyívû távlati terveket, 
nem mérhetõ tehát Széchenyihez, Kossuthoz, 
Deákhoz vagy Andrássyhoz.

A hatalom megõrzésének azonban 
széles eszköztárával rendelkezett. Jó érzékû 
taktikus, rutinos szónok, ügyes vitázó volt. 
Gratz Gusztáv írta róla: Folyékonyan, nagy 
szóbõséggel, de lassan beszélt, mintha elõbb 
behatóan mérlegelné minden szavának sú-
lyát. Mindig a tárgyilagos érvelésre ügyelt. A 
szónoklás sohasem vált számára öncélúvá. 
De – miként parlamenti szereplése bizonyítja 

– a gúny, az irónia és a replika erõsítette mon-
danivalójának súlyát. Kivételes személyes 
adottságait az államgépezet számos ágában 
kamatoztatta. Különös figyelmet fordított a 
megyék élén álló fõispánok kinevezésére, 
irányítására, pártja egységének megõrzésére, 
különösképpen a parlamentben. A megyék 
élén álló, a központi akaratot biztosító és 
végrehajtó, a képviselõházi, valamint a 
helyi választások lebonyolítását vezetõ 
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fõispánokat mindig a hozzá hû, számára 
feltétlenül megbízható hívei közül választotta 
ki. Eközben arra is ügyelt, hogy a fõispánok 
kormányzati rendszerének kulcsfigurái 
lehetõleg ismerjék a helyi-megyei viszo-
nyokat és a közéletre nagy befolyással bíró 
hatalmasságokat. A miniszterelnök azután 
a mandátumhoz segített képviselõket erõs 
pórázon tartotta, igényelte viszontszolgál-
tatásukat. Így alakult ki a Szabadelvû Párt 
mameluk serege, amely-lyel a miniszterelnök 

– a kedvezõ gazdasági viszonyok közepette 
– viszonylag könnyedén megszavaztathatta 
törvényjavaslatait a parlamentben. Köztük 
egyébként számos hasznos, elõremutató, a 
modernizációt segítõ gazdasági, közigazga-
tási, jogi, sõt a parlamentarizmust is érintõ 
javaslat született. A generális – ahogyan Tisza 
Kálmánt Mikszáth nevezte – pártja egységét 
különbözõ eszközökkel biztosította. Vezetõ 
tagjait a különbözõ állami intézmények, 
közigazgatási egységek élére állította, ennek 
fejében azonban feltétlen engedelmességet 
követelt tõlük. Ha kellett, fenyegetésekkel, 
emberi-közéleti gyengeségeik, mulasztásaik 
számontartásával, zsarolással.

A 48-as közjogi ellenzék az õ miniszterel-
nöksége idején veszítette el maradék radika-
lizmusát is, és mindenféle számottevõ tartás 
nélkül, immár alaktalan masszaként olvadt a 
magyar politikai közéletbe. A szellemi, a mû-
vészeti élet nagyjait pedig baráti körébe von-
ta. Itt találhatjuk Jókait, Mikszáthot, az építõ-
mûvészek legjobbjait vagy a Magyar Tudo-
mányos Akadémia vezetõ tisztségviselõit. A 
népszerûsége ekkor valóságos teljhatalom-
mal párosult. Mindennek csúcspontja a 
külsõségek tanúsága szerint is az 1885. évre, 
miniszterelnökségének tizedik évfordulójá-
ra esett. A „generálist” az ország minden 
részébõl „hódoló” küldöttségek keresték fel, 
mint valami misztikus erejû keleti fejedelmet. 
Csillaga ekkor ragyogott a legfényesebben. 
Átmenetileg az udvar is kegyeibe fogadta. 
Megszûnt a „furfangos kálvinistával” szem-

beni kezdeti bizalmatlanság. Mindazonáltal 
a Tisza Kálmán politikai karakterét meghatá-
rozó jellemzõ vonások megragadása nehéz 
feladat. Mert nem szerette felfedni kártyáit, 
s azt sem tûrte, hogy mások bepillanthassa-
nak rejtélyes játékmûveleteibe. Szorgos 
munkájában a pillanat adta elhatározások 
játszották a fõszerepet. Ezek pedig gyakran 
a fehér asztalok rendszeres baráti társalgásai 
közepette születtek. A kortársak körében, 
egymástól eltérõ vélemények terjedtek róla. 
Egyfelõl erõszakos, durva despotának tartot-
ták, másfelõl Isten kegyelmébõl adott nagy 
államférfinak nevezték, aki folytatta Deák 
és Andrássy mûvét. Az a nézet is terjedt róla, 
hogy nem is tekinthetõ igazán kiemelkedõ 
képességû politikusnak, vagy miként ezt 
gyakran ismételgették, miniszterelnökségét 
az alkotások hiánya jellemzi. Mindkét véle-
mény nehezen tartható, hiszen a gazdasági 
élet látványos eredményei, a nagyarányú 
építkezések, a modern törvényalkotás vagy 
közigazgatás polgári átalakítása éppen ennek 
az idõszaknak a termékei. Inkább arról van 
szó, hogy a maga alkata szerint kerülte a 
hangzatos nyilatkozatokat, a nyilvánosságot, 
s inkább a kulisszák mögött, pártjára támasz-
kodva folytatta kormányzati tevékenységét.

A dualizmus virágkora nem is kényszerí-
tette a kormányt „újszerû” döntésekre. A 
már mozgásba lendült gépezet gondos 
karbantartásához pedig éppen Tisza Kálmán 
személyes tulajdonságai bizonyultak a legalkal-
masabbnak, hiszen a kiegyezés szerinti 
kormányzás képességeivel rendelkezett. Eköz-
ben õrizhette egyéni ambícióit, és szenvedé-
lyeirõl – a tarokkról, a vadászatokról, a baráti 
társaságok cigányzenével kísért szórakozá-
sairól – sem kellett lemondania. A hatalmat 
kezében tartva soha nem hozták zavarba az 
ellenvélemények, általában kivonta magát 
a viták gyûrûjébõl. Hosszú ideig szinte játszi 
könnyedséggel siklott át a legnehezebb aka-
dályokon is. S jól választotta meg minisztereit. 
Nem véletlenül kapta meg például Trefort 
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Ágoston a kultuszminiszteri, Baross Gábor 
a közlekedési, Széll Kálmán, majd Wekerle 
Sándor a pénzügyminiszteri tárcát.

A békés nyugalmi idõszak, az uralkodó 
támogatása és sajátos vezetési adottságai, esz-
közei, a hozzá szorosan kötõdõ mamelukse-
rege lehetõvé tették számára hosszú minisz-
terelnökségét, de a társadalom nagy részének 
rokonszenvét sohasem nyerte el, holott sokat 
tett ennek érdekében. Ez a konfliktus okozta 
bukását is, mert népszerûségét közjogi kom-
promisszumaival sem sikerült erõsítenie, ám 
elvesztette Ferenc József bizalmát. 

Bukása nem is pusztán személyi ügye volt, 
mélyebb és nagyobb feszültségeket jelzett. 
Végsõ soron az 1867. évi kiegyezés kez-

dõdõ válságát jelezte. Benne a kormányzati 
mechanizmus nehézségeit, amelyeket a fel-
gyülemlõ szociális és nemzeti-nemzetiségi 
ellentétek tovább fokoztak, s gyors egymás-
utánban újabb és újabb kormányválsághoz, 
bukásokhoz vezettek. Jórészt más források-
ból táplálkoztak, de hasonló folyamatok 
zajlottak Ausztriában is. Eduard Taaffe 
ugyancsak hosszú ideig, 1879-tól 1893-ig 
tartó miniszterelnökségét ugyanis újabb és 
újabb kormányok kinevezése, majd távo-
zása követte.  (Kozári Monika: Tisza Kálmán 
és kormányzati rendszere. Napvilág Kiadó, 
Budapest, 2003. 572 p.)

Pölöskei Ferenc 
professor emeritus
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Ajánlás a szerzõknek

1. A Magyar Tudomány elsõsorban a tudo-
mányterületek közötti kommunikációt szeretné 
elõsegíteni, ezért elsõsorban olyan kéziratokat 
fogad el közlésre, amelyek  a tudomány egé-
szét érintõ, vagy az egyes tudományterületek 
sajátos problémáit érthetõen bemutató témák-
kal foglalkoznak. Közlünk téma-összefoglaló, 
magas szintû ismeretterjesztõ, illetve egy-egy 
tudományterület újabb eredményeit bemutató 
tanulmányokat; a társadalmi élet tudományokkal 
kapcsolatos eseményeirõl szóló beszámolókat, 
tudománypolitikai elemzéseket és szakmai 
szempontú könyvismertetéseket.

2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmá-
nyok esetében általában nem haladhatja meg 
a 30 000 leütést (a szóközökkel együtt, ez kb. 8 
oldalnak felel meg a MT füzeteiben), ha a tanul-
mány ábrákat, táblázatokat, képeket is tartalmaz, 
a terjedelem 20-30 százalékkal nagyobb lehet. 
Beszámolók, recenziók esetében a terjedelem 
ne haladja meg a 7-8 000 leütést. A teljes  kézira-
tot .rtf formátumban, mágneslemezen és 2 
kinyomtatott példányban kell a szerkesztõségbe 
beküldeni. 

3. A közlemények címének angol nyelvû 
fordítását külön oldalon kell csatolni a közle-
ményhez. Itt kérjük a magyar nyelvû kulcsszava-
kat (maximum 10) is. A tanulmány címe után 
a szerzõ(k) nevét és tudományos fokozatát, a 
munkahely(ek) pontos megnevezését és – ha 
közölni kivánja – e-mail-címét kell írni. A külön 
lapon kérjük azt a levelezési és e-mail címet, 
telefonszámot is, ahol a szerkesztõk a szerzõt 
általában elérhetik.

4. Szöveg közbeni kiemelésként dõlt, (eset-
leg félkövér – bold) betû alkalmazható; ritkítás, 
VERZÁL betû és aláhúzás nem. A jegyzeteket 
lábjegyzetként kell megadni. 

5. A rajzok érkezhetnek papíron, lemezen 
vagy email útján. Kérjük azonban a szerzõket: 
tartsák szem elõtt, hogy a folyóirat fekete-fehér; 
a vonalas, oszlopos, stb. grafikonoknál tehát ne 
használjanak színeket. Általában: a grafikonok, 
ábrák lehetõség szerint minél egyszerûbbek le 

 
 
 
gyenek, és vegyék figyelembe a megjelenõ olda-
lak méreteit. A lemezen vagy emailben érkezõ 
ábrákat és illusztrációkat lehetõleg .tif vagy .bmp 
formátumban kérjük; értelemszerûen fekete-
fehérben, minimálisan 150 dpi felbontással, és 
a továbbítás megkönnyítése érdekében a kép 
nagysága ne haladja meg a végleges (vagy annak 
szánt) méreteket. A közlemény szövegében tün-
tessék fel az ábrák kívánatos helyét.

6. Az irodalmi hivatkozásokat mindig a 
közlemény végén, abc sorrendben adjuk meg, 
a lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek 
az irodalomjegyzékre. Irodalmi hivatkozások a 
szövegben: (szerzõ, megjelenés éve). Ha azo-
nos szerzõ(k)tõl ugyanabban az évben több 
tanulmányra hivatkozik valaki, akkor a közlemé-
nyeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük 
megkülönböztetni mind a szövegben, mind 
az irodalomjegyzékben. Kérjük, fordítsanak 
különös figyelmet a bibliográfiai adatoknak a 
szövegben, illetõleg az irodalomjegyzékben való 
egyeztetésére! Miután a Magyar Tudomány nem 
szakfolyóirat, a közlemények csak a legfonto-
sabb hivatkozásokat (max. 10-15) tartalmazzák.

7. Az irodalomjegyzéket abc sorrendben 
kérjük. A tételek formája a következõ legyen:

 • Folyóiratcikkek esetében:  
Alexander, E. O. and Borgia, G. (1976). Group 
Selection, Altruism and the Levels of Organizati-
on of Life. Ann. Rev. Ecol. Syst. 9, 499-474

 • Könyvek esetében:   
Benedict, R. (1935). Patterns of Culture. Hough-
ton Mifflin, Boston

 • Tanulmánygyûjtemények esetén: 
von Bertalanffy, L. (1952). Theoretical Models in Biology 
and Psychology. In: Krech, D., Klein, G. S. (eds) Theo-
retical Models and Personality Theory. 155-170. 
Duke University Press, Durnham

8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány 
kefelevonatot nem küld, de az elfogadás elõtt 
minden szerzõnek elküldi egyeztetésre közlemé-
nye szerkesztett példányát. A tördelés során 
szükséges apró változtatásokat a szerzõ egy adott 
napon a szerkesztõségben ellenõrizheti.
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