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Valóság és érték. 
Irta: dr. Varga Béla. 

(Folytatás.) 

III. Az érték sajátos jellemző vonásai. 

A valóságot átható logikai elemek hordozóját a jelen-
Lésben találtuk ineigi. Minthogy a valóság minden egyes 
alkotó része jelentések iáiltal válik értékes ismeret i anyaggá, 
azért minden jelentés igazsájga a valóság egy-egy rész-
letére vet vlMjgot Miegi kell jegyeznünk' azonban, hogy 
a jelent'éis mindfiig! tö\Ubet tartalmaz, mint a tényleges va-
lósáig. Azok a log|ikia|i mozzanatok, melyek a valóságban 
csak mint lehetősé|g!ek voltak meg, a jelentésben mint 
értiélkes momientlumok1 foglalják iet megillető helyüket. A 
jeleintéíS értékessége éppen ezen utóbbi körülmlényben rej-
lik; ez az a plus, amiért lé'rt ék esnek nevezhetjük. A lo-
gikai mozzanatok a jelentésben, mint a vad ós, ág válto-
zatlan, form!áiló principiumai jelennek nuegj. Azért a je-
lentés nem tartalmazza a logikai prineipiumokat a ma-
guk abszolút tisiztaslálgiában, hanem felszívja magáiba ,a 
val ó ságinak logikai formákba lölnthető:, tehát értékes tar-
talmát. Minden jelentiéis tehát a logíiikai elveknek alkal-
mazása ia valóság1 egyes alkotó, riéis'zieütrie1, aminek1 tisizta 
eredmíéinye a jelentkező értékes tartalomban nyer kife-
jezésit. , 

Az érté'k léhát nem a valóság toldaléka, mely .ön-
kényesen járulhat hoZzá, hanem annak immanens logikai 
mozfzaniata. Tr; tpóaet a valósiájg előtt é,s tőle függetlenül is 
érvényes (pl. a logikai elvekben és matematikai igazsá-
gokban, reánk nézve, — irpó? [̂LOLQ — azonban, mint a 
valósiéig értéke — viele egy ült jelentkelzlik!. A'zi a felfogás 
tehát, hogy a valósiájgi fajz! igazság mjéirtiéjke, csak cum] gr!an.o 
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