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Politikai teológia Egedy Gergely  
Konzervatív gondolkodás és politika az Egyesült 
Államokban cím_ munkájában

Egedy Gergely az egyesült államokbeli konzervatív gondolkodással kapcsolatos eszme-
történeti kutatómunkája a kor kontextusában mutatja be egyes, válogatott konzervatív 
gondolkodók eszmevilágát. A jelentQs idQtávot felölelQ kötet (Konzervatív gondolkodás 
és politika az Egyesült Államokban. Századvég Kiadó, 2014) célja, hogy a függetlenségi 
háborútól a XX. század hatvanas éveiig áttekintse az eszmekör fQáramának történetét, 
bevallottan „nagy hangsúlyt fordítva a II. világháború utáni – máig meghatározó jelentQ-
ség_ – elsQ konzervatív hullámra” (12.).

A szerzQ összefüggQ, a gondolatokat meghatározó történeti csokrokba gy_jtötte feje-
zetcímei alatt a vizsgált gondolkodókat, ezzel a módszerrel nem emelve ki hangsúlyos-
nak tartott, a konzervatív „kánont” végigkísérQ kérdéseket. Így Egedy a straussi „szoros 
olvasás” követelményének megfelelQen, a vizsgált szerzQk gondolatainak és alkotásainak 
autonómiáját tiszteletben tartva, nem mosta össze a különbözQ korokat megélQ gondol-
kodók által felvetett problémákat. LehetQvé teszi egy-egy korszak konzervativizmusá-
nak megértését, ugyanakkor rávilágít arra, hogy a konzervatív gondolatvilágot átfogó 
problémák más-más kontextusban másként jelentek meg. Ezzel együtt a nagy ív_ kuta-
tómunka alkalmas arra is, hogy választott szempontok alapján összevethetQvé váljanak 
különbözQ korok konzervatívnak tekinthetQ problémafelvetései. Egy ilyen szempont le-
het a politikai teológia szerepe az egyesült államokbeli konzervatív gondolkodásban és 
politikában. A konzervativizmus sajátosságának, eszmevilágának szerves részének tartják 
a vallás tiszteletét. A teológiai problémák, a vallásos politikai jelenségek, azaz a politi-
ka vallásos formáinak kutatási tárgya lehet akár az amerikai konzervatív gondolkodás 
története. Bár Egedy Gergely kutatómunkájának tartalma – mint fentebb említett – nem 
problémaspecifikus, bevezetést, egyfajta perspektívát adhat a tárgyalt kötet.

A vallás szerepe vitathatatlan a gyakran a modernitás egyik szimbólumának tekintett 
Egyesült Államokban. Ezt bizonyítja az alapító atyák örökségei között tárgyalt puritán 
szemlélet is. A betelepülés idQszakára vonatkozóan Egedy felhívja a figyelmet, hogy a 
„puritanizmus felfogása a kiválasztottság gondolatát állította a középpontba� kiválasztott-
nak tekintették magukat Új-Anglia telepesei is, akiket hitük szerint az Úr vezetett az ígéret 
földjére, Amerikába azzal a megbízással, hogy felépítsék Isten országát a vadonban” (19.). 
A vallásos elem elválaszthatatlan a konzervatív politikai örökségtQl, melynek hagyatéka 
többek között a negatív emberkép, a természetes egyenlQtlenség elfogadása, a kötelességek 
hangsúlyozása, a kormányzat isteni felhatalmazása az éretlen tömegekével szemben. Egedy 
megjegyzi, hogy tévedés lenne a puritanizmus eszmerendszerének egészét a (késQbbi) kon-
zervativizmuséval azonosítani, ugyanakkor ezek a vonásai „jól harmonizálnak a késQbb ki-
érlelQdött konzervatív szemlélettel).” (21.) Az amerikai politikai közösség létrejöttekor Isten 
és a vallás szerepe, az alkotmányozás során a vallásos érvelés, azaz a politika transzcendens 
vetülete sem elhanyagolható, még ha voltak is konzervatívok ezt követQen, akiknek problé-
mafelvetéseit a vallásos vetület kevésbé, vagy egyáltalán nem árnyalja.

Hasonló érvekkel találkozhatunk A föderalistában, vagy John Adams „kiegyensú-
lyozott kormányzat”-tal kapcsolatos gondolataiban. A politikai gondolkodás történetét 
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tekintve azonban a politika vallásos szerepe nem jelent meg szervesen minden politikai 
gondolkodónál. Az észak–dél választóvonal együtt választotta el a szabad polgárok de-
mokráciáját és a rabszolgatartás intézményét az Északtól. Egedy hozzáteszi, hogy „sokan 
a mintát a demokrácia antik görög modelljében találták meg […] Ez a felfogás termé-
szetesen szakítást jelentett a nyugati zsidó-keresztény morális örökségével, és egy büsz-
ke individualizmussal párosult.” (92.) A Dél konzervativizmusa kapcsán ezen államok 
szövetségi hatáskörök bQvítésével szembeni defenzív jellege került bemutatásra. Ebben 
a kontextusban Calhoun konzervativizmusa olyan status quo konzervativizmus a gon-
dolkodástörténetben, mely „célja inkább az volt, hogy az antik és a kortárs államelméleti 
gondolkodás hagyományaiból kiválassza azokat, amelyek harmonizáltak felfogásával…” 
(103.) A kötetben – idQbeli szakaszolás végett – késQbb tárgyalt Allen Tate volt az, aki a 
Dél problémáját annak adekvát vallásának hiányára vezette vissza.

Egedy külön fejezetben tárgyalja a polgárháború elQtti utópizmus korát, melyben az 
„ortodox puritán hagyomány megrendült” (121.). Eluralkodott az optimizmus, az úgyne-
vezett transzcendentalizmus irányzata pedig megvalósíthatónak tekintette a földi menny-
országot, azaz a tökéletes társadalmat. Nathaniel Hawthorne kelt védelmére regényeiben 
az eredeti b_n dogmájának és az antropológiai pesszimizmusnak. A korábbi nézeteibQl 
kiábrándult Orestes Brownsont Egedy katolikus konzervatívként idézi, mikor a szocia-
lizmus eszméjének vonzerejérQl és egyben annak veszélyeirQl ír. Nem a földi mennyor-
szág megteremtésében hisz, hanem a természetfeletti jóban, amely nem valósítható meg 
a „természetes rendben” (136.), igaz, katolikusként már szakít a puritán hagyománnyal, 
a negatív emberképpel. Kritikájában szerepel, hogy a haladás gondolatát elválasztották a 
vallástól, melyet Egedy Brownson egyik kulcskövetkeztetésének nevez. Az utópiaelle-
nesség egyik ismert konzervatív érve, hogy materializál, és a világot immanens szemmel 
tekinti, mely már nem vallási morális kötelezettségekre épül.

A polgárháború utáni idQket, a XIX. század utolsó harmadát úgy tárgyalja Egedy, 
Clinton Rossiter fogalmát használva, mint „laissez faire konzervativizmus”, melyet 
Richard Hofstadter szavaival is illusztrál: „csaknem vallás nélküli konzervativizmus”. 
Az ipari forradalom és a kapitalizmus virágkorában a vallási érvelés háttérbe szorult, az 
anyagi gyarapodás került elQtérbe, és ennek rendelQdött alá a kor politikai gondolkodása. 
Egedy ennek megfelelQen megjegyzi a laissez faire konzervatív William Graham Sumner 
kapcsán, hogy „munkássága inkább tükrözte, mint alakította kora gondolkodását”, illetve 
„nem anyagi jelleg_ tényezQk iránt nagymértékben érzéketlen volt”. (167.)

Henry Adams a századfordulón a középkorban találta meg azt, ami kora politikájából 
hiányzott: „míg a gótika fénykorában tökéletes rend uralkodott, s mindennek volt célja és 
értelme, a XIX–XX. század fordulóján a káosz, a céltalanság és a dekadencia vált általá-
nossá.” (181.) Úgy látta, hogy a középkortól napjainkig a civilizáció hanyatlása zajlott, a 
modernitást kritizálta. E kritikát bibliai személyeken keresztül ismerhetjük meg, Adams 
„Sz_z Máriának a világ számára betöltött szerepét még Krisztusénál is jobban hangsú-
lyozza”, Egedy hozzáteszi, hogy „Mária középpontba állítása nyilvánvalóan a modernitás 
kritikáját szolgálta” (181.) Ahogy a tárgyalt fejezet címe is utal rá, a Sz_z, illetve a végte-
lenséget szimbolizáló technikai vívmány, a dinamó analógiájában jeleníti meg kritikáját. 
Bár Adams nem a vallásban találta meg a modernitás problémájának megoldását, csodálta 
a Mária-kultuszt, szerinte a nQi nem elsQbbsége tényleges volt a középkorban, és ez nem 
társult akkor politikai követelésekkel, mivel a politika és gazdaság világánál sokkal neme-
sebb feladata volt. Úgy gondolta, hogy „hazájában nem ismerik fel a nQ igazi természetét, 
azt, hogy a nQ valójában egy ››megelevenített dinamó‹‹ a legnagyobb és leginkább misz-
tikus energiaforrással, a biológiai reprodukció képességével.” (183–184.)
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A modernitás túlzásaival szállt szembe az „új humanizmus”, mely bírálta a materia-
lista és pragmatista szemléletet, a modernitás túlzásait. Ez a gondolatiság azonban szin-
tén nem a vallásban találta meg a megoldást, hasonlóan George Santayana kozmopolita 
antiliberalizmusához, Henry Louis Mencken tömegdemokrácia-kritikájához, vagy Frank 
L. Owsley Észak-kritikájához. Utóbbi szerzQ problémájában, az Észak–Dél kapcsolatá-
ban Allen Tate emelte ki a vallás szerepét. Úgy gondolta, hogy a Dél agrárius-feudális 
berendezkedéséhez nem párosult a hozzá illQ vallás. Míg Észak absztrakt elvekre építette 
társadalmát, „Délnek szüksége lenne valamilyen megfellebbezhetetlen tekintélyforrásra… 
A katolicizmusban fedezte fel azt a vallást, amely leginkább összhangban állt (volna) a Dél 
hagyományos, általa ideálisnak tekintett arisztokratikus társadalmi rendjével.” (282.)

Reinhold Niebuhr konzervativizmusa a modern politikai rendszert kritizálta, szerinte 
a „demokrácia hosszútávon nem alapozódhat a vallás értékeit elvetQ, a b_n jelenvalósá-
gát tagadó elvekre.” A bibliai emberképhez tért vissza, és „kifejezetten keresztény nézQ-
pontból bírálta a liberális kultúra számos visszásságát.” (315.) Támadta a Biblia tanítását 
relativizáló liberális szemléletet, ugyanakkor kritizálta a katolikus gondolkodást is a feu-
dális igazságtalanságokat is legitimáló középkor idealizálásáért. Kritikája szól kora téves 
emberképérQl, mely tévesen vagy felületesen értékelt. Ehhez az elképzeléshez képest az 
egyén jobban ki van téve a közösségnek, melynek ugyanúgy szüksége van szabadságra, 
mint az egyénnek. A liberalizmusra nem jellemzQ realista világlátással, mely a bibliai 
emberképre épül, „lehetséges egy olyan értelmezése a demokráciának, amely a körülmé-
nyektQl függetlenül ››örök‹‹ érvényesség_ […] amely a szabadságot és a rendet harmoni-
kusan össze tudja illeszteni egymással”. (317.)

Az eredendQ b_n tana kerül ismét elQtérbe a „konzervatív reneszánsz” idején, melyben 
a katolikus szerzQknek nagy szerepük volt. Az Egedy által itt említett „jeles szerzQknek 
természetesen nem volt közös világképük, de valamennyien szemben álltak a kor szelle-
mével, a ››szekuláris fundamentalizmussá‹‹ váló modernitással.” (327.)

Richard M. Weaver eszmevilágában összefonódott a platóni hagyomány és a keresz-
ténység. A nominalizmus mint „végzetes” doktrína, „amely a modern korban az empi-
rizmus, a pozitivizmus és a materializmus ruháját öltötte magára” tagadta, hogy „létezik 
olyan igazság, amely független az embertQl, és nála magasabb rend_.” (336.) Weaver 
szerint azonban a harmonikus együttélés eleme a platóni hagyományból vett „metafizikai 
álom”. Megjelenik tehát a magasabb rend_ jelentQsége, hiszen az „alkalmazandó logi-
ka, véli, az álomtól függ, s nem fordítva, ha pedig ez az álom elenyészik, dezintegráció 
következik be.” (337.) Weaver problémáját mutatja be másik oldalról Egedy azzal, hogy 
idézi Marion Montgomery Weaver eszmevilágával kapcsolatos meglátását. A neotomista 
professzor „szerint a képlet megfordítható” (344.) úgy, hogy maga a modernitás építkezett 
a platóni hagyományból azzal, hogy idealizmusát a transzcendens tartalomtól megfosz-
tott immanens szférára építette. Weaver azonban „apagyilkosságnak” nevezte, mikor a 
modernitás rátámadt arra, amit a múlt tisztelt. Feszültség van tehát a modern immanens 
világ, és a magasabb rend_ általánost elfogadó értelmezés között, hiszen a „modernitás 
álláspontjában az az egoizmus jelenik meg, amelynek következtében már nem hajlandó 
elismerni semminek sem a jogos létét, ha az nem az Q szándékából fakad.” (347.)

William F. Buckley Jr. szerint az ateizmus és kereszténység közötti párharc a legfonto-
sabb a világon, melyrQl személyes tapasztalata a vallással ellenszenves egyetemi légkör-
bQl volt. Úgy gondolta, hogy a liberális elit ellenQrzése alá vonta az egyetemeket, melyek 
kizárnak számos elvet és logikát oktatásukból. „Ennek fényében viszont gyenge lábakon 
áll az a hivatkozás, hogy az akadémiai szabadság nevében nem lehet fellépni a vallásból 
gúnyt _zQkkel szemben” (383.).
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Leo Strauss a modernitásban a filozófia válságát, a gondolkodás zsákutcáját látta. A 
nyugati kultúra két pillérének a görög filozófia örökségét és a Bibliát tekintette, a hit és 
ész kettQsét. Ez jelentette a „nagy hagyományt”, a modern Nyugat azonban h_tlen lett 
hozzá. Strauss a politikai filozófiát kívánta megmenteni az értékmentes tudománnyal 
szemben. Teológiai problémája abból fakad, hogy a modernitás hívei tagadták „bármilyen 
univerzális érvény_ elv” (419.) elfogadását. Szerinte a megfelelQ rend kérdése filozófiai 
kérdés, melynek két hagyománya, Jeruzsálem és Athén, a hit és az ész között feszültség 
van, azonban ahogy Egedy is idézi tQle, „ez a Nyugat vitalitásának titka” (415.).

A modernitás másik kritikusa Eric Voegelin, „Q is arra a kardinális jelentQség_ kö-
vetkeztetésre jutott, hogy a modernitás fosztotta meg a Nyugatot a filozófiától.” (431.) 
Strausstól kicsit eltérQen a legnagyobb problémát a transzcendenciától való elfordulásban 
látta. Úgy gondolta, hogy a vallásellenes mozgalmak mögött is vallásos élmények bújnak 
meg, hasonlóan a totalitárius mozgalmakhoz, melyek „politikai vallásoknak tekinthetQk 
abban az értelemben, hogy valamennyien megváltást – evilági megváltást – ígérnek, 
és saját szimbólumaikat szakrálisnak tekintik.” ( 435.) Szerinte a szekularizáció tehetQ 
felelQssé, hogy létrejöhettek efféle mozgalmak. A politikai vallások lényege, hogy felis-
merhetQ bennük a vallásos jelenség. Az evilági vallások azok, melyek felváltják a transz-
cendenst, ezek viszont „megtagadják a valóság egészét.” (436.) Egy késQbbi m_vében 
fejti ki, hogy a modernség lényege az, hogy a világ megjavítása nem IstentQl, hanem az 
embertQl függ, ezt nevezi „gnoszticizmusnak”. A történelem „immanentizációja” pedig a 
történelemnek való értelemadást, majd (ennek egy radikálisabb formája) a szekularizációt 
jelenti. (439.)

Egedy úgy fogalmaz Russell Kirk munkásságáról, hogy „az ››újjászületés‹‹ által felve-
tett kérdések szinte mindegyikére reflektált” (473.), „az európai gyökerekhez visszanyúló, 
az ››örök dolgokra‹‹ építQ értékkonzervativizmus képviseletére törekedett” (473.), ennek 
megfelelQen pedig arra vállalkozott, hogy „a konzervativizmus tartalmának meghatáro-
zása érdekében ››örök érvény_‹‹ alapelveket keressen.” (479.) A kezdeti hat alapelvet 
késQbb kiegészítette tízre, az elsQ változatban az elsQ helyen szerepel az isteni szándék, 
mely a társadalmat és a lelkiismeretet irányítja. Egedy itt megjegyzi, hogy „Kirk azon 
konzervatívok közé tartozott, akik a konzervativizmust és a vallásos hitet gyakorlatilag 
elválaszthatatlannak tartották.” (480.) Az amerikai politikai közösség eszmei elQzménye-
inek feltérképezésekor nagyon távoli gyökereket említ, Jeruzsálemet, Athént, Rómát és 
Londont. Munkájának teológiai dimenzióját itt is az „Istennek tetszQ morális lét” jelenti. 
Egedy azt is hozzáteszi, hogy bár „városhoz nem köti, de kulcsfontosságúnak tekinti az 
emberi kötelességek és remények keresztény eszméit, és részletesen foglalkozik a közép-
kor szellemi örökségével.” (497.)

Egedy Gergely összefoglalóan egyetért Melvin Thorne-nal abban, hogy „a meghatá-
rozó szerepet az amerikai konzervativizmusban egyrészt az emberi természetrQl alkotott 
felfogás, másrészt pedig ››az objektív morális rendbe‹‹, másként fogalmazva a morális 
értékek állandóságába vetett hit töltötte be.” (511.) Ezeket a II. világháború utáni ameri-
kai konzervativizmus magelemeinek nevezi Egedy, annyi kiegészítéssel, hogy az emberi 
természet állandósága mellett fontos annak gyarlóságra való hajlama is. Vallásos elemrQl 
van itt is szó, ami pedig a szkepticizmus forrásává vált. Másik magelemként említett jel-
legzetesség „a modernitás relativizmusának az elutasítása” (511.), melyhez hozzátartozik 
az objektíven létezQ értékek eróziója. A szerzQ összefoglalójában hozzáteszi, hogy nem 
kívánja azt sugallni, hogy „e magelem minden konzervatív részérQl feltétlenül vallásos 
elkötelezettséget tételezett fel” (512.), ugyanakkor a háború utáni konzervativizmusban 
nagy szerepet játszott a vallás.
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Az amerikai konzervatívok vallásos gondolkodásában kulcsgondolat volt a modernitás 
kritikája, melynek kérdéseire a konzervatívok jó része valamilyen vallásos formában ta-
lált választ. A modern változások közepette olykor alapjaiban kritizálták a kor politikáját 
mozgató eszméket, mely kritikákat olykor teológiai alapon fogalmazták meg. A helytelen 
emberképbQl� az immanens, de mégis vallásos jelenségekbQl� a transzcendens és az egye-
temes igazság lehetQségének elutasításából vezették le a modernitás problémáját.

Egedy Gergely kutatómunkája a válogatott konzervatív szerzQk munkásságát az adott 
személyek egyéni életére és korának kontextusára vonatkozóan igényesen mutatja be. 
Kitér korabeli vagy más kortárs gondolkodók kapcsolódó értelmezéseire, esetleg kritikái-
ra, mellyel összetettebb képet ad a szerzQket foglalkoztató problémákról. A kötet szerzQje 
átfogó képet ad a válogatott szerzQk munkásságáról, mely kiindulópontot adhat egy-egy 
eszmetörténeti probléma egy-egy korszakhoz köthetQ konzervatív aspektusának vizsgá-
latához.


