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LÍRAI BOLYONGÁSOK
Sömjén János versei

Néhány esztendeje arra készültünk az Író sz ő 
vetségben, hogy bemutatjuk a Kanadában élő

költő: Sömjén János akkor megjelent Lírai 00
lyongások című verseskötetét. A baráti találkozó
akkor elmaradt: a k öltöt súlyos betegség ragad
ta magával, verseskönyvének bemutatóján ezért
emlékét idéztük fel. Itt Budapesten nem sokat
tudtunk róla, holott Kanadában, ahová a közel
múlt magyar történelmének jól ismert viszon
tagságai miatt került, az emigráció ismert alakja
volt. Talán nem is költők ént. minthogy verseit
csak szűkebb családi és baráti körben ismerték
első kötete nyolcvanhat éves korában került az
o!vasók elé, inkább a kanadai magyar közélet,
társadalmi elet rokonszenves alakjaként.

Ifjúságában a budapesti Piarista Gimnázium
növendéke volt, megjárta a második világhábo
rút, később a menekülést választotta, Kanadá
ban telepedett le, ahol aztán sikeres ember lett
igaz, az irodalomtól kissé távoli világban, rnint
hogy közjegyzőként dolgozott. Valójában "va
sárnapi költő" volt, az írás vágya időnként buz
gott fel benne, leginkább idős korában, midőn
talán több időt tudott szentelni a költészetnek
és a műfordításnak. A ritka megszólalás rnin
denesetre igen szigorú igényességgel párosult:
Sömjén János válogatott versei között nem lehet
felül~~esen J?egoldott verset, de még egy igény
telenul papirra vetett sort sem találni. Minden
bizonnyal jóval több verset olvasott és ismert
mint ahányat írt (ellentétben a versírók legna
gyobb részével), és minden írásában biztos
verskultúráról tett tanúbizonyságot. Ennek a
verskultúrának a Nyugat költészete volt a for
rása, mindenekelőtt talán Kosztolányi költésze
te, akinek több versét is igen szépen tolmácsolta
angolul.

Sömjén János tematikus módon rendezte el
k~tetében verseit, külön gyűjtve össze a szerel
rru dalokat, a tréfás és játékos verseket, az
"öregkor verseit" és a műfordításokat. Szá
momra az "őszikék" jelentették az igazi olvasói
élményt: az elégikus visszatekintések egy
hosszú ~ m?zgalmas élet állorn ásaira, vagy
éppen az Ironikus, de mondhatnám így is, a fo
galmat Ara ny János-i értelemben használva, a
humoros költői bölcselkedések, amelyek való
jában egy sorsával és az idős korral megbékélt
ember életérzését fejezik ki. Külön meg kell
említeni az angolul, németül és franciául írott
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verseket, néhány Horatius-átűltetést, illetve ma
gyar költők (Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor,
Arany János, Vajda János, Ady Endre, Kosztolá
nyi Dezső) angol, francia és német műfordítása
it. tHungarian 5tudies Assodation of Canada, To
ronto)

POMOGÁT5 BÉLA

KISS GY. CSAB,A: NYUGATON INNEN
- KELETEN TUL

Európa lelkileg sérült népei főleg Kelet-Kö
zép-Európában laknak. A német, orosz és a tö
rök birodalom sokat tett a történelem folyamán,
hogy az ellenük (a legerősebbek ellen) forduló
önvédelmi indulataikat lehetóleg egymás ellen
éljék ki a lengyelek, csehek, szlovákok, romá
nok, ~zerbek, horvátok - és a magyarok. Az
egymas ellen, egymásból-élés olyan történelmi
valóságot teremtett, mint amilyen ez a mai: a
n~gy nyugati nemzetek Európáját az említett
kis nemzeteknek csupán egyike-másika közelí
tette meg értékfölfogásban.

A korszerű európaiságnak a reális nemzeti
önismeret, erényeinknek és hibáinknak a k öl
C~?~öS el- és I;>eisme,rése az előfölt étele. Hogya
koze~.urópal térsegeken nagy összefogásra
van szukség, erre Teleki László után a kései
Kossuth, majd Ady, Szabó Dezső és Németh
László is rájött. Ezért Kiss Gy. Csaba voltakép
pen az ő nyomdokaikon jár, amikor müvelődés

történeti kutatásait az említett területen élő kis
nemzetek értékfölfogásának párhuzamaira és
ellentéteire összpontosítja.

Vannak a poliglottságuk alapján többszem
pontú vizsgálódásra eleve fölkent emberek
~kik már a gyer~ekkoruktól elsajátíthatják a~
altaluk később vizsgáit kultúrákat. Kiss Gy.
Csabát nem valamiféle predestináció indította
a lengyel, a cseh, a szlovák, a horvát és a szerb
nyelv tanulására. Annál kevésbé, mert ezeknél
az elsajátíthatóság szempontjából a francia
vagy a német sem állt távolabb tőle. Szerinte a
kultúrsznob igényeink kielégítésénél sokkal lé
nyegesebb művelődési feladataink vannak:
szomszédaink nyelvének, kultúrájának m égis
merése, megbecsülése, hogy biztonságosab
ban, emberségesebben és tartalmasabban él
hessünk.

Vajon a Kádár-rezsim tudományos káderei
nek nem ugyanez volt-e a feladata? Csupán lát-



szólag. Mert a rendszer kötelező nemzetközi
sége mindenekelőtta nemzeti önismeret kitel
jesedését akadályozta, azután pedig a szocia
lista tábor népeinek a szovjet diktátum szerinti
igazodás lehetetlenné tette az emberi agy ké
pesség szerinti használatát. Kiss Gy. Csaba a
pályakezdés óta, tehát már a hetvenes évektől

- tiltakozások és előadások által - a szemlé
lettágításon dolgozott. Így aztán értelemszerű
en lett a lakitelki találkozó egyik szervezője.

Jól tudta, hogy ostoba módon magyarellenes
az, aki a magyarság érdekeit a szomszédok jo
gos érdekeitől elszigetelten vagy azokkal
szemben képviseli. Az Európába való integrá
lódást is fölgyorsíthatja a fölzárkózók egyetér
tése, szemben az érdekeket szembefordító ri
valizálással.

Az említet okokból kifolyólag a tudós atti
tűdje dominál Kiss Gy. Csaba tudományos
szemléletében. Szellemi-erkölcsi beállítottságát
nem teszi elfogulttá az a körülmény, hogy sok
kal alaposabban ismeri saját nemzeti kultúráját,
mint a szomszédaiét. A hajdani Hungáriát, s
annak értékhierarchiáját előítéletek nélkül vizs
gálja. Tudományos feladatként ugyanis azt vál
lalja, hogy valóságát az akkori nemzetközi ki
sebb.ségek élményvilága felől közelítse meg.
Szerinte ugyanis eljárt az idő az önző egyszerű

sítések fölött, midőn az állam polgárainak lel
kületét kizárólag az államalkotó nemzet kor
mánypolitikája, alkotmánya és törvényei sze
rint vették tudomásul.

Szerzőnk vizsgálódásai mögött egy nyíltan
ki nem mondott, de érezhetően folyamatosan
jelen levő kultúrpolitikai meggondolás munkál.
Ha nem tisztázzuk. hogyan fogták föl a Kár
p~t-medence népei a magyaroktól való függé
suket a múltban, nem érthetjük meg: mi az,
amit ténylegesen fölhalmoztak a szívükben a
régi elnyomottságuk hosszú évei: tehát mi az a
lelki realitás, amit populista diktátoraik a saját
hatalmuk szilárdítása érdekében kedvük szerint
manipulálhatnak. torzíthatnak.

Más szóval: kimondatlanul is nemzeti önkri
tikát gyakorol Kiss Gy. Csaba azzal, hogy vádas
kodás, a vizsgálandó anyag tendenciózus össze
válogatása helyett kultúrtörténeti toposzokból
indul ki, vagyis művelődés komparatisztikai te
vékenységében az érdekli: milyen összetevői

(tartalmi azonosságai és eltérései) vannak a
mindegyik szomszédos nemzetünknél meglevő
szimbólumoknak, honalapítási mítoszoknak,
himnuszoknak. nemzetmozgósító verseknek.
nemzeti előítéleteknek, nemzethalál-képzetek
nek, haza-fölfogásoknak, magyarságképeiknek,
a magyar-szlovák nemzeti szimbiózis eltérő ér
telmezéseinek.
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Tanulmányait (amelyek egy része előadás

ként készült) nem ítéletmondással fejezi be. Ha
véleményt kell mondania, szívesebben idéz
mást. Nem mintha a magabiztosság hiányozna
magatartásából, hanem azért, mert szerinte a té
nyek önmagukban is beszélnek.

A Hungária kisebbségeinek nyomorúsága,
eszményvilága többé-kevésbé hasonló volt a mi
énkhez - sugallja Kiss Gy. Csaba. Részben ért
hető tehát: miért olyan ellenségesek olykor ve
lünk. De talán végre tudomásul veszik, hogy a
magyaroknak az elmúlt nyolcvan évben alaposan
elment a kedvük a nemzeti szupremáció eró1teté
sétó1. (Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2(00)

VAJDA GÁBOR

PAUL DE MAN: AZ OLVASÁS
ALLEGÓRIÁl; ESZTÉTIKAI IDEOLÓGIA

Paul de Man nagyjelentőségűműveinek fogad
tatását az európai irodalomtudományban 
főleg persze német nyelvterületen - a her
meneutikához való viszonyítása ("integrálha
tóságának" kérdése) határozza meg elsősor

ban. Magyarországon a dekonstrukció és a
hermeneutika térnyerésében, közismert okok
miatt, nem mutatkozik jelentős fáziskülönbség.
Ennek velejárója, hogy irodalomtudomá
nyunknak egyre több területen megújuló dis
kurzusaiban sokkal bizonytalanabb, kétsége
sebb, hogy melyik metodológiát hova lehet
vagy nem lehet "integrálni". Ez a szituáltság
kedvezőnek tűnik azok számára, akik a kettő

között nem látnak minden ponton áthidalha
tatlan szakadékot.

Paul de Man köteteinek magyar nyelvű meg
jelenésekor - legyünk optimisták - lassan
konszenzus kezd kialakulni a jelentés és az ol
vasás végső egymásra találásának lehetetlensé
ge, a szöveg változékonysága és az értelmezés
lezárhatatlansága tekintetében. A hermeneutika
többnyire az általa visszanyert történetiségből

adódó előfelvetések tisztázatlanságát kéri szá
mon a dekonstrukciótól, míg ez utóbbi - meg
lepően oktalanul - stabilizált jelentések mű

ködtetését vagy keresését veti ellenlábasa sze
mére. Hogy Paul de Man életműve- a yale-iek
közül kiemelkedőmértékben - a hermeneutikai
érdeklődés előterébe került, az többek között
felfogásának fokozottabb (bár nyilván csak
részleges) átfordíthatóságából következhet. Per
sze nem a vitapozíciók teljes egységesítése jöhet
szóba, inkább egyfajta színe-visszája kapcsolat
válhat olykor felismerhetővé.A jelentés történe
ti nyitottságának reflektálását például Paul de
Man munkái mintegy retorikai alakzatoknak te-



kinti k: "a történelem retorikájának meg kellene
előznie retorika, az irodalom, vagy az iroda
lomkritika történetét. A retorika önmagában
azonban nem történeti, hanem ismeretelméleti
diszciplína." (A metafora ismeretelmélete) De
hogy ez az "ismeretelméleti" aspektus nem
játszható így ki a "történeti" aspektussal szem
ben, sőt, hogya hasonló "gnoszeológia" nem a
nyelvhez, hanem minden igyekezete ellenére a
nyelvet használó szubjektum rekreálásához ve
zet, az a hermeneuta számára aligha kétséges.
Mégis, ugyanez a kiindulás nem okvetlenül ta
gadja, inkább serkentheti a hermeneutikus in
tenció elmélyülését a "jelölők jelentéstani játé
ka" felé. Alighanem ilyen tanulságok vonhatók
le Paul de Man [auss-kritikájából is, mely joggal
mutatott rá az esztétikai tapasztalat történeti
explikálásának bizonyos "klasszicizálódására",
mely főleg a német szerző romantika-interpre
tációjában érhető tetten.

Ugyanakkor az "esztétikai ideológiára"
(mármint a gyönyörködés elvének totalizáló
"önkényére") vonatkozó bírálat, amennyiben
egy általa képviselt "ideológiátlan" poétika és
ekként hatalommentes diskurzus illúziójában
kíván fellépni, aligha elfogadható. Tarthatat
lanságát mi sem jelzi jobban, mint hogy vádja
önmagára is visszafordítható. Például a gyö
nyörelvű "uralomvággyal" tévesen szembesí
tett ironikus-allegorikus olvasatnak. valamint
az allegóriának a "boldogtalan tudathoz" köté
se - a szó de Man-féle értelmében - legalább
annyira "ideologikusnak" nevezhető. Ugyan
csak megalapozatlan a "haszonelvnek" és a
gyönyörelvnek olyan szembesítése, mely ki
zárná a "jéghideg és meddő" allegória szép
ségbe fordítható aspektusát. Ellenkezőleg:

[auss érvelése itt sokkal meggyőzőbb, amikor
rámutat, hogy az allegorézis éppen azon élve
zet előtt nyit fel újabb lehetőséget, melyet 
Hegeire és Walter Benjaminra ideologisz
tikusan hivatkozva - vitapartnere "esztétikai
nak" minősítve zárna ki a poétika területéről.

Paul de Man egyes kiélezett téziseihez képest
persze jóval árnyaltabban fogalmaz értekezései
legnagyobb részében. "Az ideológiai és a kriti
kai gondolkodás függenek egymástól, és a
szétválasztásukra irányuló minden törekvés az
ideológiából puszta tévedést, il kritikai gondol
kodásból pedig idealizmust kreál." -látja be a
Fenomenalitás és materialitás Kantnálcímű tanul
mány kezdete, az allegória és szimbólum egy
másból-érthetőségéhez hasonló viszonyítás
saI. A vége viszont újra csak dogmatikusan
foglal állást, miszerint "a betű prózai
materialitása" nem "fordítható át" az esztétikai
ítélőerő fenomenális ismeretévé. A szerző egy-
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részt mintha elfelejtené saját árnyalt fejtegetése
it arról, hogya jel materialitása (a figura
figuralitása) maga is a nyelv fenomena
litásának .Jercmbolásaként" jöhet létre. Más
részt a betű materialitását az "ideológia" való
ban nem képes "átfordítani" fenomenalitássá,
de éppen az átfordíthatóság ilyen felvetése az,
ami velejéig ideologikus - a nyelvtől idegen 
gesztus. Ha a "fenomenalitás" valamilyen
adott, független "materialitás" ellenpólusának
mutatkozik, akkor ez mindkét fogalom
abszolútizálását jelenti. E pillanatokban igen
csak háttérbe szorullétmódjuknak az a megér
téseseményben feltáruló kölcsönössége, melyet
másutt például a "véset" explikálása kiválóan
érvényesít. Gyanítható, hasonló széfválasztás
következményeként csúsznak be Paul de Man
írásaiba a fentebb említett, látensen szubjekti
vista tézisek. Igy törnek elő nagy számban szó
tárának olyan szentimentális jajszavai. mint
"megfosztás", "arctalanítás", "kudarc", "torzí
tás" stb., melyek minden produktivitásuk mel
lett sem tudnak teljesen elszakadni attól, hogy
önmaguk idealizált ellenképét tételezzék (hi
szen csak így lehetnek képesek "materializál
ni"), s épp akkor, amikor e tételezés legradikáli
sabb tagadásának hitében élnek. A Kant
materializmusa című tanulmány következő

mondatát, mindezen túlmenően, mintha nem
is A romantika retorikája szerzője írta volna: "A
félrevezetett és a romantikus ábrázolásmód
(síel) fogalma által eltorzított (síel) képzeletet
azonban e (kanti) szöveg félreolvasásának ve
szélye (sicl) fenyegeti."

Mindezzel kapcsolatban most csak
Heidegger megértés-kategóriájára (Verstehen)
utalnék, mellyel - és az innen kiinduló
hermeneutikai gondolkodással- de Man érve
lése nem vet számot, s ennek következtében
"materialitás"-kategóriája nem mindig mente
sül egyfajta objektivitás-implikációtól. Hadd
emlékeztessünk a Lét és idő sokat idézett sorai
ra: "A lét azonban csak annak a létezőnek a
megértésében »van- amelynek létéhez valami
féle létrnegértés tartozik. Előfordulhat tehát,
hogya lét nincs megragadva, az azonban nem,
hogy teljességgel megértetlen legyen." Ehhez
képest Paul de Man "ismeretelmélete" 
amennyiben a fentebbi "ideológiakritika" köré
ben marad - minden retoricitása mellett a
"betű" objektivitását tételező szubjektivista
visszalépésnek tekinthető. S ehhez képest má
sodlagos, hogy tagadja az ilyen "átfordítás"
hermeneutikailag egyébként rég nem aktuális
problémáját, irreleváns lehetőségét. Ugyanis aki
erről a lehetőségről vagy annak hiányáról be
szél egyáltalán, az már nem a nyelvből megszó-



lalónak tételezi magát. Paul de Man Kant-in
terpretációi szintén azon a horizonton belül ma
radnak, melyen Heidegger Kant-értelmezése
már túllépett. Szerencsére az "esztétikai" szféra
elleni hasonló támadásai, bármennyire is elmé
lete "alapjaként" jelentkeznek, valójában alig
szimplifikálják sokhelyütt bravúros poétikai
észrevételeinek összetettségét - ez is széles kö
rű hatásának egyik magyarázata lehet.

Aligha lehet túlértékelni azokat a kiadói
vállalkozásokat, melyek eredményeképp első

sorban a romantika-kutatás megújítójának szá
mító szerző néhány alapvető, megkerülhetet
len fontosságú (idegen nyelveken másféle
összeállításban is publikált) műve magyarul is
olvasható - az Esztétikai ideológia Katona Gá
bor, Az olvasás allegóriái Fogarasi György szak
avatott fordításában, az előbbi Bókay Antal ki
tűnő tanulmányával. Rövid észrevételeim ter
mészetesen még csak nem is érinthetik a két
könyv számos nagy horderejű megállapítását,
interpretációs eljárásának sajátosságait - az
olvasás önmagát transzformáló képességé
től-létmódjától (melyet aligha szerenesés a
totalitásvágyat támadó vagy éppen azt ügyet
lenül leplező "olvashatatlanságként" reklá
mozni) a metafora intencionális struktúráján át
a romantikát illető, új távlatot nyitó meglátáso
kig. Inkább csak a hazai fogadtatás néhány jel
legzetes vonását figyelembe véve kívántak fel
villantani olyan szempontokat. melyek a
hosszas ismeretlenség után érthető lelkesültség
idején, az affirmatív hivatkozások halmaza
közben figyelmeztethetnek a reflexív hozzáál
lás szükségességére is. Ugy vélem továbbá,
Paul de Man munkásságának jelentőségét in
kább csak kiemeli, ha recepciója Magyarorszá
gon sem elsősorbana megértés és az élvezet el
határolása jegyében alakul, hanem a szöveg
differenciáinak hatványozódására és a párbe
széd interferenciáinak bontakozására figyelő

módszerek párbeszédét segíti elő. tlctus Kiadóés
JATE Irodalomelmélet Csoport, Szeged, 1999;
Janus/Osiris, Budapest, 2000)

EISEMANN GYÖRGY

TÖRÖK ENDRE: KI A SZABAD?

Török Endre kötete jelzésértékű meglepetés.
Meglepetés, mert noha a Szemfényvesztések kora
megjelenése óta nyilvánvaló - illetve tanítvá
nyai és ismerői előtt eleddig is ismert volt - a
neves professzor mélyen meditatív gondolko
dása, manapság ritka, hogy egy kiváló iroda
lomtörténész hitelesés tartalmas elmélkedésekkel
szóljon olvasóihoz. S éppen emiatt mondható e
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kicsiny könyv jelzésértékűnek is, hiszen Török
Endre szövegei nem akármilyen igénnyel és
erővel teszik ezt. Bemutatják, hogy az iroda
lommal foglalkozó tudós nem csak értelmezni
kívánja az orosz mesterek műveit, de korának
sajátos egzisztenciális helyzetére is alkalmazza
azokat. Igy amikor a Ki a szabad? lapjain mar
káns véleménnyel, kritikus hangvételű bírála
tokkaI találkozunk, szem előtt kell tartanunk
Tolsztojnak vagy az orosz vallásbölcselet nagy
jainak írásait is, melyek az eur~pai hagyományt
meghatározó - főként Szent Agoston szövegei
által közvetített - keresztény boldogság- és sza
badságfogalmat tekintik kiindulópontjuknak.

A szabadságot úgy kívánja e könyvecske
meghatározni, hogy minduntalan szembehelye
zi azokkal a világban tényszerűen előforduló

formákkal és fogalmakkal. amelyek hasonló ne
vet viselnek. Ezek a közkézen forgó szabadság
felfogások eredendően a felvilágosodás korá
ban elindult öntörvényűember meghatározásá
ból származnak, illetve fajultak el. Ennek az
ezredforulón immár politikai hangsúllyal is
megterhelt alakja - mint arra Török Endre lép
ten-nyomon rá világít - csak a "mindent sza
bad" vezéreszméjében képes az önelvűség mér
tékét megragadni. Az úgynevezett posztmo
dern kor az általa vélt teljes szabadságban látja
kárpótolhatónak az embert, aki már részleges
ségét felismerte, de nincs szüksége a transzcen
denciára. Török Endre részben igenli is az em
bemek ezt az alapvető hiány-létből fakadó el
gondolását, de igyekszik az általa valódinak
tartott szabadság fogalmát abból a páli szakasz
ból felépíteni, amely szerint "mindent szabad,
de nem minden használ". A posztmodern kor
nak ezzel olyan pozitív meghatározását adja,
amely kiáll a részlegesség mellett, de amely
ugyanakkor a határaival tisztában levő, s éppen
ezért a határain túli Iétezőre - legyen az Isten
vagy akár bármely embertársa - is folyton rá
kérdező ember útját javasolja.

Jellemző hozzáállásról tanúskodik e kötet
akkor is, amikor - már címében is jelezve - a
szabadságról nem mint elvont kategóriáról el
mélkedik. A "ki a szabad?" kérdése minden
esetben az (adott) ember szabadságát - az em
ber mozgás- és életterét - firtat ja, nem pedig
az elvre kívánesi. amely mintegy meghatározza
őt. Török Endre meditációiban rendre kiemeli,
hogy személyes viszonylatok során alakul az,
amit szabadságnak nevezünk, éppen ezért
könyve is csak akkor érthető meg igazán, ha az
olvasó a meditáció dialogikus formájára figyel
mezvén hajlandó az írásokkal párbeszédbe ele
gyedni. (Kairosz, Budapest, 2000)
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MOLNÁR ATTILA KÁROLY:
EDMUND BURKE

Kontler László Az állam rejtelmei. Brit konzervati
vizmus és a politika kora újkori nyelveicímű mun
kája 1997-es megjelenését követően újabb érté
kes monográfiával gazdagodott nemrégiben a
brit konzervativizmus honi irodalma. Molnár
Attila Károly Michael Oakeshottról szóló tanul
mánya után ezúttal Edmund Burke, a konzer
vativizmus "alapító atyja", a Töprengések a fran
cia forradalom ról szerzője gondolkodását vette
górcső alá. (Hozzá kell tenni, a bevezetésben az
eszmetörténeti hűség kedvéért rögzíti, Burke,
mint 18. századi gondolkodó jellemzésére a
konzervatív (vagy liberális) jelző használatát ér
telmetlennek tartja. Mint ismeretes, a konzerva
tív szó politikai címkeként csupán 1816-ban,
csaknem két évtizeddel Burke halála után jelent
meg az angol publicisztikában, a kontinensen
pedig még késóbb.)

Molnár munkájának erénye sokrétűsége. A
burke-i életművet történeti beágyazottságában,
eszme- és kortörténeti keretben tárja az olvasó
elé. Politikai filozófiája mellett esztétikáját, a
nyelv konstitutív jellegéről vallott nézeteit, képi
világát is behatóan elemzi (ugyanakkor elutasít
ja azokat az újkeletű törekvéseket, amelyek po
litikaelméletét esztétikája alapján kívánják átér
telmezni), és bepillantást enged politikai gazda
ságtana alapelemeibe. valamint az "elv-párto
kon" alapuló kormányzással és a képviseleti
elvvel kapcsolatos haladó nézeteibe is. Más
részt, jóllehet Burke gondolkodásának folyama
tossága mellett tör lándzsát, nem igyekszik sze
mérmesen elkendőzni a burke-i politikai filozó
fia azon elemeit, amelyek nehezen illeszthetök a
konzervatív Burke-képbe: nevezetesen az egyik
kései művében, a Thoughts and Details on
Scarcity-ben (Gondolatok és töredékek a szűkől

kődésről) a szegénykérdéssel és ezzel összefüg
gésben a gazdaságba való esetleges kormányzati
beavatkozással kapcsolatban kifejtett libertárius
laissez faire álláspontját, vagy azt a tényt, hogy
pályája elején, külőnősen a - befejezetlen és
csak halála után megjelenő - Tracts on Popery
Laws (Értekezések a pápista tőrvényekről) című

írásában a politikai társadalom alapjaként az
egyenlőséget, céljaként pedig a tulajdon és a töb
bi természetes jog biztosítását jelölte meg. Végül
Molnár - feltehetőleg a konzervativizmus
rendszer-nem-alkotó jellegét tisztelendő - lát
hatólag nem kívánja Burke gondolatait egy
absztrakt fogalmi séma szerint elemezni.

A szakirodalom megosztott abban a kérdés
ben, hogy Burke konzervatív utilitarista vagy
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inkább a természetjogi hagyomány letétemé
nyese volt-e? Molnár az utóbbi - Russell Kirk,
Leo Strauss, Peter J. Stanlis és Francis P.
Canavan nevével fémjelzett - értelmezést fo
gadja el helyesként.

Molnár interpretációja szerint Burke, noha a
kortárs természetjogi gondolkodók nyelvezetét
- természeti állapot, szerzödés, természetes jo
gok, az állam mesterséges jellege - használta
az Arisztotelész, Marcus Tullius Cicero,
Aquinói Szent Tamás, Francisco Suarez,
Richard Hooker féle "klasszikus" természetjogi
hagyomány talaján állt, amely inkább a köteles
ségekre. mintsem a jogokra helyezte a hang
súlyt. Burke hitt egy felsőbb, transzcendens va
lóságban, Arthur O. Lovejoy kifejezésével élve
a "Iét nagy láncolatában". Molnár szerint Burke
alapjában véve a világ katolikus, tomista képé
ből indult ki, ami részben ír katolikus gyökerei
vel magyarázható, s a protestáns gondolkodás
hoz közelebb álló ágostoni filozófiára - így a
civitas terrena koncepciójára - inkább csak az
ezen világrendet fenyegető kataklizma, a francia
forradalom kritikai elemzésekor támaszkodott.

A természeti törvényt eszerint Burke olyan
erkölcsi imperatívuszként gondolta el, amely in
foro conscientiae és in foro externo egyaránt köte
lező, és úgy vélte, "a dolgok természetes múkö
dése C..) mindent a maga helyére tesz". A politi
kai társadalmat is e kozmikus rendben helyezte
el, és Arisztotelészhez hasonlóan organikus
képződményként, az embert pedig zoón
politikonként (társadalmi létre hivatott élőlény

ként) gondolta el. A modern természetjog hívei
vel szemben szkeptikus volt az egyén intellek
tuális képességeivel kapcsolatban, és hevesen
bírálta az arra építő racionalizmust. A természe
ti törvény forrásának ezért a "kollektív értel
met", a nemzedékek során felhalmozott s a tár
sadalom egésze által hordozott közös tudást,
bölcsességet tette meg (vö. "nem lehetséges egy
ember számára, hogy mindezen [az emberi élet
hez szükséges partikuláris] dolgok ismeretére
szert tegyen csak a saját értelmének használata
révén C..) szükséges a számára, hogy társada
lomban éljen úgy, hogy egyik ember segítse a
másikat, és a kűlönbőzö emberek különbözö
módon alkalmazzák az értelmüket," - Aquinói
Szent Tamás). Abban viszont eltért Aquinói
Szent Tamástól, hogya tökéletlen, gyarló embe
ri észt nem a hittel, hanem inkább a szokással
(amit, akárcsak Arisztotelész, az ember "máso
dik természetének" tekintett), az előítélettel, a
hagyománnyal kívánta kiegészíteni (Századvég,
Budapest, 2000).
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