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gyakorlati tevékenységükben nem vonták, nem vonhatták le az egyéb-
ként csak elméletileg végigvihető következtetéseket. 

Jurij Davidov könyvének, az a legfőbb érdeme, hogy az említett 
művészetfilozófiai koncepcióknak nem annyira a vitatható (s ezért 
evidenciákkal könnyen cáfolható) megállapításaival foglalkozik, mint 
inkább belső összefüggéseik feltárására törekszik. (Gondolat, 1975). 

WÉBER ANTAL 

Hankiss Elemér: ERTEK ES TÁRSADALOM 

TROILUS 
Minden érték becslésen alapul. 

HECTOR 
De a becslés nem egyéni szeszély; 
Súlyát és méltóságát az, ami 
Magában is kincs, éppúgy adja, mint 
Az értékelő; 

(W. Shakespeare: Troilus és Cressida) 

Hankiss Elemér tanulmánykötetében sok mindenről olvashatunk: az 
ember és társadalom jelzőrendszereiről, a rajzfilmek szemiotikájáról, a 
tragikus katarzis társadalmi funkciójáról, Kosztolányi Dezső egyik 
háromsoros versének jelentésrendszeréről és még sok egyébről. Az ilyen 
„vegyes tanulmányok" sora egy kötetben nem ritka a hazai könyv-
piacon, s olvasásukat jobb esetben egy közös szál megrajzolásával kívánja 
könnyíteni a szerző. Hankiss már a kötet címében megadja e szálat 
jelentő fogalmat. Értékekkel, értékrendszerekkel foglalkozik mű-
alkotásokról szólva éppúgy, mint társadalmi jelenségeket fejtegetve, 
hiszen „ . . . aki elmerül az egy-egy műalkotásban rejlő értékek és 
értékstruktúrák elemzésébe, az, midőn vizsgálódásaiból újra a felszínre 
bukkan, könnyen a társadalmi és társadalomtudományi kérdések kellős 
közepében találhatja magát". (7.) 

Az értékekről való gondolkodás és tapasztalati tudás ma - az 
„értékelmélet" és az „értékszociológia" jelenlegi állását figyelembe véve 
- a legkülönfélébb irányokba terelheti az összegező szándékot. Hankiss 
Elemér is sokkal több szakkérdést tárgyal annál, semhogy ezekre 
részletesen kitérhetnék. Ezért inkább egyetlen, de számomra igen 
fontosnak tűnő összefüggés, az értékdimenziók szempontjából próbálok 
szemügyre venni néhány Hankiss által feltett - és fel nem tett -
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kérdést. Az egyik ilyen kérdés könnyen megfogalmazható az előbbi 
idézetből: vajon mit jelent „a műalkotásban benne rejlő érték vagy 
értékrendszer"? Mielőtt ugyanis befejeznénk a műalkotások elemzését 
s a „felszínre bukkannánk", tudnunk kell, hogy valójában mit fejeztünk 
be. 

Vegyük most példának a Hamletet, a talán legtöbbet elemzett európai 
műalkotást, s tegyük fel, hogy a színdarab két olvasója (vagy nézője) meg-
egyezik a következőkben: a darab története sugallja a „tetterff' jelen-
tőségét, azt az értéket, ami oly fontos volt a dán királyfi életében. Most 
kérdezzük meg e két olvasót (nézőt): mit jelent ez az érték, a tetterő, 
melynek hiánya szerintük olyan tragikussá tette a főszereplő sorsát? 
Ugyancsak a példa kedvéért tegyük fel, hogy válaszukban egyikük szá-
mára a tetterő döntőképességet és állhatatos tevékenykedést jelent, 
azt, hogy „tudom mit kell tennem s ezt megteszem", másikuk viszont 
inkább az aktivitás élményét gondolja tetterőnek, azt, hogy az élet és 
az élet öröme tettekből fakad. Röviden: az egyik ember számára a 
tetterő a fontolgatás ellentéte, a másik számára viszont az aggodalmas 
passzivitásé. A tetterő fogalma ezáltal más és más (bár nem ellentétes) 
értékekre vonatkozik. (E példa nem teljesen fiktív, hiszen az első 
olvasóval A. W. Schlegel, a másodikkal pedig a századforduló Shakes-
peare-elemzőinek - például Alexander Bernátnak - a nézeteit próbál-
tam összefoglaltatni.) 

Az egy-egy műalkotásban rejlő értékek .jelentése" tehát a lehetséges 
értékdimenzióktól függ, mert e dimenziókban konkretizálódnak a 
jelentést adó tartalmak. Ezért ha ragaszkodni kívánunk ahhoz, hogy az 
elemzésünkben használt értéket jelölő szavak és kifejezések lehetőleg 
egyértelműek legyenek, akkor számot kell adnunk e dimenziókról. 
Ezáltal viszont rögtön szemben találjuk magunkat az esztétikai „minő-
ség"-ből, „sajátszerűségéből adódó legfontosabb értelmezési nehéz-
séggel. Hankiss azt írja, hogy az emberi teljesség igénye „az az alapvető 
érték, amely minden irodalmi műben benne rejlik" (158.) - s szerinte 
ez az érték okozza, hogy a műalkotások előtte járnak a társadalmi 
fejlődésnek. Ha ez így van — s nekem igen rokonszenves a Miért nem 
írhatott Shakespeare vagy O'Neill jobb tragédiákat, mint Szophok-
lész? című tanulmány e gondolata - , akkor az emberi teljesség 
értékében talán megragadható lesz az a dinamikai erő, ami képes a 
műalkotások értékdimenzióinak „lebegtetésére", plurális szerkezetük 
fenntartására, meghatározatlanságukban való megtartására. Mert egy-
egy érték konkrét tartalmát szerintem az értékdimenzió formálja, de a 
lehetséges értékdimenziók pluralitása mindig fennmarad, nem szüntet-
hető meg ugyanazon kultúrában, korszakban, sőt, azonos értelmező 
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személy esetében sem. Ez a pluralitás ugyanis - talán az „emberi 
teljesség" értéke által okozott „előbbre-tartás" miatt - a műalkotás 
természetéből fakad. E természet elemző megismerését segítheti elő, ha 
tudunk az értékdimenziók sokirányúan determinált meghatározatlan-
ságáról, s az elemzők feladata éppen ezért nem az, hogy fogalmilag 
próbálják megszüntetni e pluralitást, hanem inkább az, hogy kifejtsék 
az értékek általuk fontosnak tartott tartalmát. Hankiss igen szellemesen 
törekszik erre például a Donald kacsa és a szemiotika című írásában. 
Sokkal kevésbé tetszik viszont, amikor „globális" elemzések céljára — 
például A halál és a happy endingben - a regényzáró mozzanatok 
szortírozására pozitív, semleges és negatív osztályokba sorolja a regény-
hősöket. 

A társadalmi jelenségek világa nem ilyen természetű. Itt nem 
műalkotásokat kell vizsgálnia a kutatónak, hanem másfajta tárgyakat: 
társadalmi rétegek aspirációit, szokások és magatartásszabályok válto-
zásait, gazdasági vagy politikai „objektivációk"-at és intézményeket. 
Ezért az „értékszociológiának" efféle kérdésekkel kell foglalkoznia: 
hogyan és miért különbözik (vagyis milyen értékekkel függ össze) egyes 
rétegek családtervezési stratégiája és gyakorlata; hogyan megy végbe és 
mitől függ a területi mobilitás (ingázás, lakóhelyváltoztatás stb.); 
miért változik az egyes pályákra jelentkezők száma és összetétele? Ez 
utolsó kérdésnél maradva: tegyük fel, hogy kialakítható a pályaválasztá-
si döntések elemzésére egy olyan, egy vagy több értékdimenziót 
tartalmazó lista, mely összefoghatná a lehetséges választásokban tétele-
zett értékeket s azok eltérő jelentését is. De egyet tudnunk kell: 
egyetlen itt feltételezett értékdimenzió sem tartalmazhatná azokat az 
értékeket, amik magára a hivatásvégzésre, a munkára s a vele alternatív 
tevékenységekre vagy időtöltésekre vonatkozhatnak. Azt, hogy maga a 
döntés, valamilyen pálya kiválasztása mennyire fontos, milyen értékek-
hez kötődik, ezt csak egy, az előbbihez képest meta-dimenzióban (vagy 
dimenziókban) lehetne megvizsgálni. Az egyedi választások konkrét 
értéktartalmát tehát úgy ismerhetnénk meg, ha a meta-dimenzióban 
választott értékek tartalmának megfelelően késztetnénk választásra a 
tárgy-dimenziókban. Ezt az eljárást pedig - ismereteim szerint - içen 
nehezen lehetne módszeres empirikus vizsgálatban megoldani. Ugy 
hiszem, nem sokat nyerünk akkor sem, ha intenzív kutatási technikák-
hoz folyamodunk, hiszen ezek önmagukban mit sem javítanak a 
választások és közlések értékorientáltságának megismerésére és osztá-
lyozására szolgáló elvek kategória-rendszerén. 

E kategória-rendszer elméleti zavarait ismeri minden kutató, aki 
értékekkel és értékorientációkkal foglalkozott. A zavarok abból fakad-
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nak, hogy a kutatók - sem nálunk, sem másutt - nem tudtak 
megegyezni még néhány általános szempontban sem. Emiatt jelent 
„érték", „értékorientáció" vagy „értékrend" mást és mást szinte 
minden kutatásban. Illusztrációként ezúttal lássunk egy tényleges 
példát: a mai szakmunkásréteg értékrendjére vonatkozó két felfogást. 
Losonczi Ágnes Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékekben 
című könyvében (Gondolat, 1977, 537-543.) a következő értékeket 
tulajdonítja a szakmunkásoknak: igazság, ésszerűség, tisztesség, szakmai 
becsület, józan mértékletesség, középszerűség. Ezek között nem lát 
hierarchiát, igazságosság és józan mértékletesség azonos absztrakciós 
szinten fordulnak elő elemzésében. Hankiss Elemér is foglalkozott a 
szakmunkások értékrendjével (Az igazságosságról című tanulmányában 
olvashatunk erről), de egészen másként, ö az igazságosságból mint 
egyetemes értékből vezette le - a „kölcsönösség" értékének közvetítése 
révén — a „teljesítmény-elv"-et, s azután ennek érvényességét vizsgálta 
szakmunkások körében. Egy bérezési elvet határozott meg egy egyete-
mes érték alá rendelve, s amíg Losonczinál a teljesítmény értéke elő sem 
fordul, addig Hankiss ebből alakította ki a legfontosabb tipológiai 
szempontot. 

Az elméleti zavarok okát tehát az általános „értékelmélet" — az 
axiológia — fejletlenségében találhatjuk. De nemcsak ebben. A meg-
közelítések zavara és sokfélesége valamiképp a tárgy — a mai értékrend 
- zavarait követi. Először is: az érték nem úgy objektív, mint az emberi 
praxis szempontjából közömbös tárgyak. (Hankiss ugyan megkülönböz-
tet „objektív" és „szubjektív" értékeket - 342. old. - , de ezáltal nem 
küszöbölheti ki egyetlen érték fogalmából sem a preferálás, előnyben 
részesítés, tehát a „szubjektum" mozzanatát.) Másodszor: a szubjek-
tum, a választó gyakorlat orientációs zavarai nem tüntethetők el a 
legtökéletesebb axiológiai egyértelműséggel sem. Inkább fordítva kelle-
ne lennie: az elméleti zavarok kiküszöböléséhez értenünk kellene e 
gyakorlati, az értékrendszerekben objektivált zavarokat. (Ehhez szolgál-
hat adalékul a teljesítmény értékelésének típusait leíró, már idézett 
tanulmány). 

Az értékszociológia tehát valami hasonló nehézségbe ütközik a 
társadalmi jelenségek vizsgálatakor, mint a műelemzés. A tárgyak — 
egyébként igen fontos - különbségei nem feledtethetik e hasonlóságot. 
Egyfelelől az „intencionáltság", tragédiák, epikus történetek és dalok 
plurális értékdimenziói, másfelől az értékorientációs zavarok okozta 
heterogén értékrendszerek tanúskodnak e különnemű tárgyak — s 
vizsgálati nehézségeik - hasonlóságáról. Az Érték és társadalom legjobb 
tanulmányai nem leplezik ezt az összefüggést. (Magvető, 1977.) 
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