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A változó értékek világából
a transzcendencia felé

A technikai világban elvilágiasodott emberről szólva Karl Rahner egyszer a követke
ző példával élt: Amikor egy gyerek első kerékpárjához jut, előfordul, hogy vasárnap
nem megy templomba; lehetőség szerint az iskolát is kerüli, mert inkább kerékpá
rozni van kedve. Egy idő után aztán valószínűlegrájön, hogy kerékpárral gyorsabban
és könnyebben jut el a templomba és az iskolába, vagyis megszűnik számára az új
technika igézete. Ráeszmél, hogy csupán eszköz, s esetleg gyakrabban megy majd
templomba és iskolába, mint azelőtt. - Eltekintve attól, hogy milyen feltételek mel
lett tükrözi a példa a valóságot, és hogy érvényes-e társadalmi szinten, a leírás jól
rámutat arra, hogy értékelésünk milyen viszonylagos bizonyos esetekben. Az érték
rendszerek változását és viszonylagosságát újabban sokféle szempontból vizsgálják. E
tanulmányban szociológiai vonatkozásban elemezzük ezt a témát, majd olyan szem
pontokat sorolunk fel, melyek túlmutatnak az értékek viszonylagosságán.

Az érték a szociológia szemszögéből

A szociológiai elemzésben célravezető kiindulni abból a tényből, hogya csoportok
ban és a társadalmakban jellegzetes rend uralkodik, és hogy ez a rend időben (pél
dául a magyar társadalom száz évvel ezelőtt és ma) és térben (például a mai magyar
és a mai osztrák társadalom) különbözö jellegű. Miben áll ez a rend, amelynek alap
ján csoportok, szervezetek, kategóriák (például városi és vidéki népesség, nők és fér
fiak, mérnökök és rendőrök) és társadalmak szerveződnek? Lényegileg semmi más
ban, mint a gondolkodásra és a külső magatartásra vonatkozó szabályokból. Ezek az
elvont alaptételek konkrét kifejtésre és magyarázatra szorulnak.

Minden tudomány úgy működik, hogy tárgyakat vagy jelenségeket választ ki a mér
hetetlenül gazdag és sokrétű valóságból, és azokat bizonyos szempontból elemzi és
magyarázza. A szociológia szakmai érdeklődése is kiszűri a megfigyelheto valóságból
azokat a tényeket, amelyek a legegyszerubben így fogalmazhatók meg: emberek bizo
nyos csoportjai bizonyos időn át hasonló magatartást tanúsítanak, vagyis hasonlóan,
"tipikusan" gondolkoznak, éreznek és cselekednek. Már ez a belátás is, mint még
részletesebben látni fogjuk, igazi felfedezés, és egyben az első utalás az ember társas
létének szociológiai értelemben viszonylagos voltára (ami az egyik csoportra érvé
nyes, nem áll a másik csoportra) és változó jellegére (ma mások egy csoport tipikus
vonásai, mint régebben). A kínálkozó példák közül hármat említünk: 1. Az ipari társa
dalmak gondolkodására ma jellemző a környezetvédelmi szempontok hangsúlyozása
- szöges ellentétben a korai kapitalizmus időszakávalés bizonyos mai nem ipari tár
sadalmakkal. 2. Kölnben a farsang egyik napján a lakosság mérhetó része a vidámság
félreismerhetetlen jeleit mutatja - ami nem volt mindig így, és ma sincs így minden
hol. 3. Az egyik családban minden családtag rendszeresen ajándékot vesz annak, aki
nek születésnapja van, később ugyanolyan rendszerességgel áttérnek a születésnapok
más formában való ünneplésére - egy másik családban ugyanakkor egyáltalán nem a
születésnapokat ünneplik, hanem a névnapokat.
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Mint minden tudomány, a szociológia sem elégszik meg a felfedezésekkel, hanem
meg is akarja azokat magyarázni. Embercsoportok hasonló magatartásának, vagyis ti
pikus gondolkodásának érzésének és cselekvésének sok lélektani, gazdasági, bioló
giai, klimatikai stb. oka lehet. De hiányos lenne a magyarázat a szociológiai okok be
vonása nélkül. Nemritkán ezek adják az egyetlen magyarázatot arra, hogy azonos bio
lógiai, lélektani stb. feltételek mellett különböző "tipikus" magatartási formák létez
nek, sőt, hogy olyan "tipikus" magatartási formák fedezhetők fel, amelyek a lélektani,
gazdasági stb. törvényszerűségekkel szemben állnak. (Leegyszerűsítettpélda az előb

bire: "azonos" olajkrízis után a magyarok korlátozott, a németek korlátlan sebesség
gel hajthatnak az autópályákon; az utóbbira: a "People's Ternple" vallási közösség
kollektív öngyilkossága Jonestownban 1979-ben több mint 900 halottal.)
Különböző elméletek próbálják a szociológiai okságot meghatározni. Számomra a

következő felfogás tűnik alkalmasnak: Az emberi együttélés (két személy kapcsolata,
kis csoportok, társadalmi rétegek, globális társadalmak stb.) a magatartásra vonatko
zó "játékszabályokból" álló rendre támaszkodik. Ez az "érvényes rend" - mely maga
tartási szabályok ("minták") és szabályrendszerek C,szerepek" és ..intézmények") tö
megéből áll - adja a viszonylag szabályos magatartási formák szociológiai magyará
zatát. Más és más közösségekben más és más rend érvényes; ugyanabban a közösség
ben az idők folyamán az egyik érvényes rendet egy másik érvényes rend válthatja fel.
Ezzel a szociológiai magyarázat síkján is elérkeztünk a társas lét viszonylagos és vál
tozó voltához. Itt azonban csupán szociológiai, tehát a megközelítés természetéből

eredően részleges értelmezésre vállalkozhatunk. mivel a szociológia tapasztalati ala
pon álló empirikus tudomány.

Az értékek szerepe

Az értékek első, legalábbis legkönnyebben felfedezhető szerepe abban áll, hogy az
emberi együttélés rendjét képező magatartási szabályok értékekből származnak, ér
tékekből vezethetők le, vagy értékekre vezethetők vissza. Az értékek fogalmát itt ál
talános értelemben használjuk: érték mindaz a személy, tárgy vagy elv, akit és amit
valamilyen szempontból (szépség, hasznosság, erkölcsiség stb.) magasrendúnek, fon
tosnak vagy kívánatosnak tartunk. Egyszerű példával illusztrálva: egy kávéfőző gép
érték lehet számomra, mert noha nem szép, de jól múködík, vagy mert noha nem
múködik, de különösen szép kidolgozású, vagy mert sem nem szép, sem nem jó, de
szűleimtől rám hagyott kedves emlék. Élet és egészség lehet érték közgazdasági vagy
üzemgazdasági szempontból, de szeretetből vagy önérdekből is. A közlekedési rend
szabályai a villanyrendőrtől a sebességkorIátozási előírásokig elsősorban arra vezet
hetők vissza, hogy az illető társadalomban az élet és az egészség viszonylag magas ér
téknek számít. Vagy más példával: mindazok, akik a magántulajdont fontosnak és
kívánatosnak tartják, eljutnak az emberi együttélés egyik magatartási szabályához. a
lopás tiIalmazásához. Ez a példa természetesen arra is rámutat, hogy mennyire bo
nyolult az értékek és a magatartási szabályok összefüggése. Ugyanis a háborús front
szolgálatban kiéhezett katonák, némely afrikai társadalmaknak az éhhalál szélén álló
társadalmi rétegei, a jóléti társadalmak privilegizált csoportjai, de a különböző ide
ológiák, világnézetek és értékrendszerek képviselői is különbözőképpen határozzák
meg és határolják körül a magántulajdon mint érték fogalmát; következésképpen
különböző magatartási mintákat és társadalmi intézményeket (például gazdasági
szabályrendszer) vezetnek le belőle.

Az értékek másik alapvető szerepe az emberek rendezett együttélésében az, hogy a
társadalomban érvényes értékek maguk is a gondolkodásra és a felfogásta vonatkozó
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magatartási szabályok, és mint ilyenek a társas élet rendjének lényeges alkotóelemei.
Elemezzük ezt a súlyos következményekkel járó állítást, ahogy azt a szociológiai
szemlélet, a tapasztalati kutatás lehetövé teszi. Először is megállapítható, hogy bizo
nyos értékek csupán egyes emberi közösségekben, csoportokban vagy társadalmak
ban "érvényesek". Az érvényben levés ténye az értékek normatív jellegére utal, még
pedig abban az értelemben, hogy egy közösség tagjai számára nem mindegy, hogya
szóban forgó érték valóban mint érték szerepel-e vagy sem. Akármilyen értelemben
is "érvényes" valamely érték egy bizonyos emberi közösségben, ez az érvényesség
mindig elvárást is jelent. Mi mást lehetne azon érteni, hogy például "társadalmunk·
ban az igazságosság mint érték érvényes", mint hogya társadalom elvárja tagjaitól,
hogy azok az igazságosságot fontosnak és kívánatosnak ítéljék, magatartási szabályai
kat az igazságosság magasrendű értékéből vezessék le? Nincs értelme például annak
az állításnak, hogy egy kis csoportban az összetartás, a szolidaritás mint érték érvé
nyes, ha a csoport tagjai számára tökéletesen mindegy, hogya tagok az összetartást
értéknek tekintik-e vagy sem? Értelmetlen volna annak állítása is, hogy egy házaspár
közösségében a hűség mint érték érvényben van, de egyik sem várja el a másiktól,
hogy a hűséget értéknek, fontosnak tartsa.

Összefoglalva: valamely érték valamely emberi közösségben csak addig és csak
annyiban lehet érvényes, ameddig és amennyiben normatív, elvárt, kötelező. Kétség
telen tapasztalati tény, hogy ez az "addig és amennyiben" rengeteg történelmi
konfigurációban jelentkezhet. Kis közösségek és nagy társadalmak laterálisan (egy
időben egymás mellett élők összehasonlítasában) és temporálisan (ugyanaz a közös
ség vagy, társadalom ősszehasonlításakülönbözö időpontokban)jellegzetesen kűlön

böző értékrendszereket mutatnak. Ebből igen nagy valószínűséggel következtethe
tünk az értékek érvényességének közösségi, illetőleg társadalmi eredetére. Globális
összehasonlítások esetében (makro-szociológiai szinten) nem lehet tapasztalati bizo
nyosságról beszélni (még akkor sem, ha a kritikus racionalizmussal ellentétben a
"verifikáció" lehetóségét elfogadjuk), mert a jellegzetes értékrendszerbeli kűlönbsé

gek lehetséges (fizikai, biológiai stb.) okait áttekinthetetlen mennyiségük miatt nem
tudjuk kizárni, "semlegesíteni". A következtetés mégis elfogadhatónak tűnik, főleg ha
azt a folyamatot elemezzük, amelyben a közösségek számára kötelező értékeket más,
közösen érvényes értékek váltanak fel.

Gyors egymásutánban keletkeznek új értéktartalmak, merülnek fel az emberi
együttélés számára eladdig ismeretlen értékek. Új szavak és szóalkotások mutatnak
arra, hogy mit tartunk ma fontosnak közös gondjainkból. Olyan kifejezések, mint
"környezetvédelem", "életminőség", "önmegvalósítás" stb. az emberiség történelmé
ben eddig valószínűleg ismeretlenek voltak. Mivel azonban az emberek az értékeket
alapvető döntéseik kritériumaként élik meg, általában nehezebb azokat hirtelen sem
misnek tekinteni, mint a régi értékeket új tartalommal megtölteni, újraértelmezni. Jó
példa erre az "igazságosság", mely mint érték kultúrkörünkben évezredek óta ér
vényben van, azonban a rabszolgatartás idején, a feudalizmus korában, a korai kapi
talizmusban és a mai társadalmi rendszerekben nyilvánvalóan kűlönbözö értelme
zést kapott..

Ezzel a folyamattal függ össze az értékváltozás egy további jellegzetessége, az.hogy
az értékek viszonylag gyorsan változtatják helyüket az értékhierarchia skáláján. Ugyan
azok a tárgyak vagy cselekmények, melyeket egy korábbi helyzetben nagyra értékel
tünk, az új helyzetben veszíthetnek fontosságukból. A hajótöröttnek többet ér egy
pohár víz, mint egy zsák arany, a harctéren más képességeket értékelnek, mint béke
időben a munkahelyen. De hasonló arányú változást mutat az értékskálán a naciona
lizmus és a nemzetközi együttműködés helye az utolsó száz év európai történelmé
ben. Változik az értékekhez való viszony, az értékekre vonatkozó beállítottság is. Egy
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társadalomban létrejöhet például egy olyan változás, amelynek első fázisában a
"rend" szukségességét hangoztatják, és a rend tartópilléreit jelentő értékeket egy
formán fontosnak, érinthetetlennek, változhatatlannak tekintik, és az eltérő értéke
léseket szigorú szankciókkal üldözik. A következő fázisban viszont már az "érett em
ber nagykorúsaga" kerül előtérbe, a tolerancia határai kiterjednek egyfajta érték
pluralizmusra, lehetőség nyílik személyes értékrend kiépítésére, az értékek inkább a
helyes magatartásra vonatkozó cél megjelölését és vezéreszmék szerepét töltik be.

Végül változás állhat be a társadalmak értékrendszerében azáltal is (és ez érvényes
a nyugati kultúra utóbbi évtizedeire), hogy széles rétegek a társas értékek feltételes
ségének és viszonylagosságának tudatára ébrednek. Ennek az átalakulásnak sok oka
van. Nyilván szerepet játszanak benne lélektani, történelmi és szociológiai felismeré
sek, valamint a kűlönbözö értékrendszerek összehasonlításának megnövekedett lehe
töségei, de a demokratikus társadalmi rendszerek létrejötte is, amelyekben a társada
lom tagjai lehetőséget kapnak közvetlen vagy közvetett alkotó szerep megélésére az
értékrendszert is érintő társadalmi döntésekben.

Ez a vázlatos elemzés azon tétel igazolását és illusztrálását célozta, miszerint az
emberek társas viszonylatában érvényben levő értékek mint normatív gondolkodási
és felfogási minták szemlelhetok és tanulmányozhatók. Az értékek tehát, ahogy mi
azokat a tapasztalati kutatás segítségével a konkrét társadalmakban felfedezhetjük,
társadalmi normatív döntések részei és eredményei, és ilyen értelemben feltételesek
és viszonylagosak.

Az értékek vonatkozásában ezen a szinten a legtöbb szociológus osztja Farkas E.
erkölccsel kapcsolatos megállapítását: "A történelem tanúsága szerint az erkölcs tör
téneti jelenség." Vagyis Farkas és mások szerint nincsenek abszolút értékek - ami
egyben a transzcendencia tagadását is jelenti. Ugyanakkor a szociológusok jelentos
része azon a véleményen van, hogy empirikus tudományok kizárólag tapasztalati,
tehát történeti síkon képesek csak biztos vagy valószínü megállapításokra jutni. Egy
tapasztalaton túli lét vagy nemlét kérdése elvileg és logikailag kívül esik e tudomá
nyok hatáskörén. E tekintetben az értékek világára nézve csak arra van lehetóségük,
hogy olyan tényeket tárjanak fel és elemezzenek, amelyek az értékek történeti vi
szonylagosságának határáig eljutnak, s azon túlmutatnak anélkül, hogy a tapasztalati
tudományok ezeket a határokat át tudnák lépni.

Szociológiai utalások transzcendens értékekre

l. Az eddigiekben megállapítottuk, hogy emberi közösségek és társadalmak időben

és térben különbözó értékrendszereket mutatnak fel, és ebbol következtettünk az
értékek szociológiai értelemben vett viszonylagosságára. De ugyanez a gondolatme
net már a viszonylagosság egyik határát is jelzi: ha mégoly kűlönbözö és változékony
módon is, de minden emberi együttélésben jelen van az értékelés. Tapasztalati úton
elérünk az értékek változatosságán túl magának az értékelésnek abszolút vagy leg
alábbis egyetemes tényéhez. Joggal beszélnek az antropológusok, a pszichológusok
és a szociológusok az értékelésről mint "ősjelenségről".Az antropológus ezt úgy fejezi
ki, hogy az ember számára lehetetlen nem értékelni. A szociológus számára pedig a
közősség fogalma áll elválaszthatatlan összefüggésben az értékelés fogalmával. Hi
szen két vagy több ember csak akkor alkot közösséget vagy társadalmat, ha egymás
hoz való viszonyukat normatív elvárások rendezik. Márpedig elvárni valamit nem le
het anélkül, hogy azt, amit elvárunk, fontosnak ne tartanánk, vagyis értékelnénk. Ez
egyértelmű a globális társadalmak esetében, amelyek intézményes szabályrendsze
rek nélkül elgondolhatatlanok. Márpedig "szabályozni" annyit jelent, mint "fontos-
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nak tartani", "értékelni" azt, amit a szabályozással elérni akarunk. De ugyanez áll
nagy szervezetekre, társadalmi rétegekre, kis csoportokra, sőt a legkisebb társas egy
ségre, két ember baráti közösségére is. Tudjuk, hogy itt is párhuzamosan fut a közös
séggé válás folyamatával a szerepek meghatározásának folyamata, ami nem más,
mint az elvárások jellegzetes halmazának kialakulása. Ugyanakkor mindez ellerit
mondásosan is megvalósulhat: "Elvárom házastársamtól vagy barátomtól, hogy így és
így viselkedjék, ilyen és ilyen feladatot töltsön be, noha ezt a magatartást, ezt a cél
megvalósítást a legkevésbé sem értékelem; egyáltalán semmilyen szempontból sem
tartom fontosnak."
2. Transzcendens értékek fogalmához jut el az egyik legnevezetesebb mai szocioló
gus, Th. Luckmann, miközben a vallás legelemibb, legáltalánosabb esetét elemzi. Az
általa használt transzcendencia fogalom ugyan nem a tapasztalati világon túli létet
jelenti, és ezért a hívő ember felfogását nem elégíti ki. Mégis figyelemre méltó és el
gondolkodtató a szocializáció folyamatával kapcsolatos meglátása. Eszerint közössé
gek és társadalmak a saját értékeik és magatartási mintáik közvetítésével vonják be
köreikbe új tagjaikat. "Első megközelítésre vagy inkább a legtágabb meghatározással
azt értem valláson, ami az embert emberré teszi. Az ösztönszegény, biológiailag labi
lis állat ... nem egyedként, hanem közösségben válik emberré. Közösségi volta min
dig történelmi. Más szóval a szervezett »ernber« transzcendálja biológiai fölépített
ségét, mivel rá van kényszerítve a társadalomra és a történelem megalkotására.
Szociológiailag ez így hangzik: az emberré válás szocializáció; az egyedi létet transz
cendáló értelemszerkezetbe való beeröszakolás, illetve ennek begyakorlása. A vallási
állandó az előbbi funkcióból adódik. A szocializációt vallási folyamatnak tekinteni
annyit jelent, mint az embert vallásos lényként meghatározni. Jelenti továbbá azt is 
és e következtetést hangsúlyozni kell -, hogy társadalom vallás nélkül, azaz olyan fo
lyamatok nélkül, amelyekben emberek emberré lesznek, nem létezhet."
3. Örök és változatlan értékek létezésére nyomós érv lenne, ha a történelmi kutatás
"antropológiai állandókat", vagyis olyan értékeket mutathatna ki, amelyek minden
idők minden társadalmában érvényben voltak és vannak. Ilyen tudományos vállal
kozás már csak azért is lehetetlen, mert az emberiség történelmének csak elenyésző

részét ismerjük. Nem érdektelen viszont tudatosítanunk, hogy a fenti feltevés ellen
kezője is bizonyíthatatlan. Ezen gondolkodva ugyanis az értékszociológia egyik fon
tos szempontjára lelhetünk: feltűnhet az értékek világának többrétűsége. Induljunk
ki a közvéleménykutatás területéről származó példábó!. Régóta ismeretes az interjú
technika szakértői számára, hogy bizonyos esetekben a megkérdezettek (különböző

képzettségi fokon állók, különböző ideológiák hívei stb.) azonosan fogalmazott kérdé
sen mást és mást értenek. Ha tehát azt akarjuk, hogy azonos hatás érje a társalgó fe
let, a típusoknak megfelelően különböző formába kell öntenünk kérdésünket. Nem
valami hasonló hat az értékek világában? Nem ugyanaz a szeretet-érték kíván-e meg
különböző adottságok között különböző magatartást? Nem ugyanazt a szabadság
értéket szolgálorn-e a különböző körülmények között hol szabályok megszüntetésé
vel, hol pedig a szabad kibontakozás feltételét képező szabályok bevezetésével? Nem
ugyanazért az igazság-értékért küzd-e a költő szavaival és a tudós kísérleteivel? A lé·
nyeg és a forma viszonyának ősrégi kérdése merül itt fel új alakban. Megválaszolásá
ra a tapasztalati tudományok módszerével nem vagyunk képesek, mert az értékek
világának csak felszíni rétegét tudjuk közvetlenül tanulmányozni. Ezen a síkon le kell
mondanunk arról, hogy megoldjuk a rejtvényt: vajon a mérhetetlenül összetett, kü
lönbözően "adott körülmények" között azonos szerepet töltött-e be ugyanaz az érték?
(Például: azonos igazságosság-érték volt-e érvényben a vérbosszú és a jogrendszer
alapján álló társadalmak esetében?) E bonyolult kérdésnek még a felvázolása sem le-
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hetséges e tanulmány keretében. A gondolkozó ember mindenesetre csak igen óvato
san következtethet az egyetemes érvényű értékek létezésére vagy nemlétezésére.
4. Tény az, hogy - a legkülönbözőbb társadalmi formák között - nem kevés ember él
azzal a személves meggyőződéssel, hogy vannak örök érvényű, abszolút értékek. Sőt

- ha eltekintünk attól, hogy ezeknek egy része a feltétlenül értékeket kifeje
zetten vallásos hitből vezeti le, vagy arra vezeti vissza - azt kell mondanunk, hogy
alig van olyan ember, aki számára nem létezne végső érték, amit minden társadalmi
és történelmi feltételtől függetlenül érvényesnek ne tartana. Nem is szükséges a köz
véleménykutatások beszámolóit lapozgatni, melyek szerint a magukat kifejezetten
vallástalannak és hitetlennek valló emberek is tanúságot tesznek végső, körülmé
nyektől független, feltétlen értékekről. Már a mindennapos tapasztalat is mutatja,
hogy szinte minden ember számára léteznek értékek, melyek mások szemében ért
hetetlennek vagy furcsának tűnnek, az illető tudatában azonban - még akkor is, ha
életvitelében nem tartja magát hozzájuk - mint végső és abszolút elvek szerepelnek.
(Hogy ezt az abszolútra vonatkozó meggyőződést mennyiben jogos Karl Rahnerrel
"anonim kereszténységnek" nevezni; hogy ezt a tudatot, mely szerint valami "engem
feltétlenül illet", P. Tillichhel hitnek lehet-e meghatározni, más lapra tartozik.)
5. Az abszolút értékekrőlvallott meggyőződésa dolgok logikájából következik. Nehéz
valamit értéknek, tehát fontosnak vagy kívánatosnak tartani anélkül, hogy azt ne
tartanánk abszolút értelemben lényegesnek. Sokan tartják például az ember szemé
lyi méltóságát (keresztény kiegészítéssel: az ember istenképmású vagy istengyermeki
mivoltát) feltételektől független, végső értéknek. Az ember konkrét függőségi viszo
nyokból való felszabadítását pedig azért tekintik értéknek, mert az az ember szemé
lyi méltósága szempontjából fontos. Mint ahogy a megismerés síkján az "igazság",
úgy az értékelés síkján a "jó" a végső kritérium. Konkrét körülmények között gyak
ran értékelünk a következő formában: "A jelen adottságok között ez az optimális
megoldás. jobbat nem lehet kihozni a helyzetböl." De mit jelent ez az állítás, ha nem
tudjuk, mi volna "igazán jó"; mi dönti el az "optimumot", ha nem a "végső maximum"
lehető legjobb megközelítése? Milyen alapon értékelünk valamit "jobbnak", ha nem
ismerünk "végső jót"? Az emberek közösségi és társadalmi együttélésének optimális
berendezkedése sem elvben, sem gyakorlatban nem azon múlik, hogy "vannak-e vég
ső értékek", hanem azon, hogy "milyen végső értékek" irányítják a berendezést alko
tó "játékszabályokat".
6. A vázolt gondolatmenethez minden racionális cselekvés esetében szorosan kap
csolódik a cél-eszköz összefüggés, és új szempontot kínál a végső értékek megítélé
séhez. A "cél" és az "érték" ugyanis összetartozó fogalmak: " ... mit nevezünk érték
nek? Mindazt, ami az ember nembeli lényegéhez tartozik, és ami közvetve vagy köz
vetlenül hozzájárul a nembeli lényeg kibontakoztatásához ... Céltételezés nélkül ér
telmetlen a lényeg fogalma, mert csak az adott célkitűzés szempontjából van lénye
ges ... " - írja Heller Ágnes Érték és történelem című könyvében.

Miért lenne valami "cél" az ember számára, ha az szemében nem érték, nem fon
tos, nem kívánatos? És lehet-e valami az ember számára kívánatos, vagyis érték, anél
kül, hogy ne tartaná (még akkor is, ha elérése gyakorlatilag lehetetlen) "érdemes
célnak"? Mint ahogy az ideiglenes, részleges érték a végső értékben, úgy a közvetlen
cél elérése a végső célban találja meg értelmét. "Senki soha nem vitatkozott azon,
hogy a magasabb érték (a nagyobb jó) mindig az, amihez képest az alacsonyabb érték
(a kisebb jó) eszközként tekinthetőés használható." Ezen az alapon lehet megérteni a
sajnos ritkán átelmélkedett alaptételt, hogy a szeretet rendje az eszközök síkján a
célszerűség rendjével azonos. A szeretet ugyanis jóakarat, tehát jót, vagyis értéket
akar a másik embernek juttatni. Lényegével ellentétes tehát kisebb értéket adni,
mint ami az összes körülmények tekintetbevételével lehetséges. Ám a "nem célszerű"
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ajándék, ami a másik személy valós érdekeit nem optimálisan szolgálja, a lehetőnél

kisebb érték. Olyan összefüggésről van itt szó, amely nemcsak a közvetlen emberi
kapcsolatokban, hanem a társadalom síkján is érvényes; mindenütt, ahol az emberi
szolidaritás (a keresztény hagyomány nyelvén: a felebaráti szeretet) nem csak üres
jelszó. Az értékek hierarchiájának cél-eszköz jellege utal talán legvilágosabban arra,
hogy a tapasztalati úton megállapítható skála határán túl fellelhető végső értékek el
fogadása nem értelmetlen.
7. A végső, transzcendens értékek irányába az ún. rendszer-elmélet nézőpontjakínál
még egy szempontot. Ha "rendszer"-en azt az "egészet" értjük, ami "több, mint a
részek összege" - Arisztotelész (például a ház több, mint a téglák összege; az élő

szervezet több, mint anyagi összetevőinekösszege; a társadalom több, mint tagjainak
összege), akkor témánk szempontjából érdekes megállapításokat tehetünk. A rend
szereken belül értékítéletektől függetlenül tapasztalati eljárással is alkothatunk ér
tékítéleteket. Leegyszerűsítettpéldával: ha valaki meghatározza, hogy mit ért "ház"·
on (milyen céloknak feleljen meg, milyen funkciókat töltsön be), akkor a szakember
képes tárgyilagosan megállapítani, hogyatégláknak milyen rendje "jó", illetve mi
lyen megoldások felelnek meg az elgondolásnak, és melyek összeegyeztethetetlenek
azzal, vagyis "rosszak". Ez az értékelés nem tart igényt abszolút érvényre, hiszen egy
másfajta házban (rendszerben) más megoldások volnának "jók", illetve "rosszak". Az
adott rendszeren belül azonban minden szakember számára bizonyítható és ellen
őrizhető módon érvényes az értékelés. Ugyanez érvényes egy alá- és fölérendeltségű

viszonylatrendszerre: lehetséges például, hogy aház mint rendszer megfelelő elemek
megfelelő összefüggéséből áll, tehát immanens értelemben "jó rendszer", a város
rendszerébe azonban egyáltalán nem illik bele, tehát transzcendens értelemben
"rossz rendszer".

A társadalom és a társadaiomban érvényes értékek világa is "rendszert" alkot. Itt
ugyan az egyes részek sokkal bonyolultabb összefüggésben állnak egymással, mégis
helyenként lehetőség nyílik a rendszeren belüli értékelésre (például az ellentmon
dások, a romboló hatások kimutatására). De hogyan lehet "fölülről" vagy "kívülről"

értékelni egy társadalom adott értékrendszerét? Erre kínál válaszlehetőségeta rend
szer-elmélet egyik legjobb ismerője, N. Luhmann: "Társas rendszeren olyan társas
cselekmények értelemösszefiiggését kell értenünk, amelyek egymásra utalnak, és a
nem hozzájuk tartozó cselekmények környezetétőlelhatárolhatók. Ha ebből a rend
szer-fogalomból indulunk ki, amelynek alkotó elve a "belül" és a "kívül" közötti kű

lönbség, és ha ezt megkíséreljük transzcendálni, akkor egy olyan viszonyítási egység
után érdeklődünk, amelynek már nincs határa. A világ iránt érdeklődünk. A világ
nem fogható fel rendszernek, mert nem rendelkezik »kívüllel«, amelytől elhatárolná
magát." Itt tehát az értékelő megítélés alapja csak a "világról" alkotott felfogás, a ví
lágnézet, a hit lehet.

Összefoglalás

A szociológiai kategóriákban gondolkodó hívő embernek első pillantásra nem
könnyű az élete, hiszen szakmája a közösségek és társadalmak leglényegesebb al
kotóelemeit, az értékeket és értékrendszereket feltételes, változó, viszonylagos vol
tukban tárja fel. De éppen az értékrendszerek viszonylagosságának ismerete veti fel a
legélesebben a hit kérdését. Az ember hite csak akkor igazán transzcendens hit, ha az
immanens változót és ideiglenest felismeri mint változót és ideiglenest, és abban
amögött a változatlant és végsőt elfogadja. Csak így képes eleget tenni a viszonylagos
iránti kötelezettségének, vagyis tenni a végső szempontból itt és most viszonylag leg
jobbat: élni a mában és alkotni a jövőt.
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