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A „világvége utáni hely”1 –  
Amerika Molnár Tamás szemével

(Bevezetés) Napjaink tudományos és társadalompolitikai disputáit szinte megbénítja, 
hogy sokan annyira komolyan veszik azt a marxista tételmondatot, hogy „a lét határozza 
meg a tudatot”, hogy már el sem tudják képzelni azt: egy olykor éles kritika nem személyes 
sértettségből, egzisztenciális félelmekből vagy személyes érdekekből fakad, esetleg politika-
ilag vagy pénzügyileg motivált. E cikk szerzői nem osztják ezt a gondolatot, és fontosnak 
tartják felmutatni a XX. század egyik nagy magyar gondolkodójának példáját, aki élő cáfo-
lata volt ennek a marxista tételnek.

Molnár Tamástól egy interjúban megkérdezték, hogy ő, aki Amerikában él, miért fogal-
maz meg sokszor éles kritikát Amerikával szemben. Erre ő azt válaszolta: „[t]ulajdonképpen 
minden filozófus már a természeténél fogva kritikus a társadalommal szemben, ahol él. 
Szókratész is így kezdte „filozófiai karrierjét”, hogy kritizálta az akkori athéni társadalmat, 
és tulajdonképpen az én esetemben sincsen szó másról, mint a társadalom ilyen kritikájáról. 
A történelemben és a vallástörténetben nagyon messze kell visszamenni, hogy érthetővé 
váljon, hogy miért lett Amerikában az a demokrácia, amelynek visszásságait nagyon is 
tudomásul vettem, az én kritikám tárgya. Amerika ugyanis velem szemben – és ezt le kell 
szögezni – mindig a lehető legjobban viselkedett, tehát nekem semmi okom, hogy Amerikát 
a kritikán túl »megbüntessem«.”2

Molnár Tamás kritikája tehát nem a számkivetett idegen bosszúja az őt be nem fogadó 
környezettel szemben, hanem a bizonyos szempontból kívülálló, megbecsült európai vendég 
gondolatai az őt körülvevő közegről. A kritika nem egy teljesen idegen kultúrának szól, és 
áthatja az Európa jövőjét illető aggódás is, hiszen „a XX. századi történelem megmutatta, 
hogy Amerika Európa gyorsan önállósuló gyermeke, s mert mindkét kontinenst arra kény-
szeríti e század és a következő, hogy létrehozza azt, amit »atlanti kultúrának« nevezek…”3.

(Az amerikai dominancia korszaka) Mára már szinte elképzelhetetlennek tűnik, de tény, 
hogy a XIX. század végéig az Amerikai Egyesült Államok világpolitikában betöltött 
szerepe egészen csekély volt. Az Egyesült Államok történelmének bő első évszázada 
(1789–1914) a sajátos amerikai szövetségi köztársasági intézményrendszer kiépülésé-
vel, a területi terjeszkedéssel, és ezzel párhuzamosan a társadalmi-gazdasági rendszer 
folyamatos alakulásával telt. Európa számára az Egyesült Államok sokáig mint egy tá-
voli, szakadár európai gyarmat, egy sajátos társadalmi kísérlet színhelye jelent csak meg. 
Számos európai gondolkodó érdeklődött Amerika iránt, minősítve az amerikai társadalom 
által elért eredményeket, de „az amerikai közönség alig hallott […] e társadalom mély és 
szenvedélyes megfigyelőiről, vagy éppenséggel bíráiról; ha ismertek lettek volna a számá-
ra, türelmetlenül elutasítja őket, […] Elvégre, ahogyan Amerika szilárdan hiszi, az ország 
azon meggyőződésre alapíttatott, hogy Amerika elég önmagának, hogy példa nélkül álló 
újdonságot képez, hogy pozitív erkölcsiséget testesít meg, s hogy mentes a bűnös, tragé-
diával terhes emberi létállapottól.”4

A helyzet a két világháború következtében alapvetően és gyökeresen megváltozott. 
Az antanthatalmak, köztük főleg Nagy-Britannia hívására az Egyesült Államok szerepet 
vállalt az európai konfliktusok eldöntésében. A két világháború között azonban az ame-
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rikai szerepet illetően lényeges különbség figyelhető meg. Az első világháborúban az 
antantnak csak az Egyesült Államok haderejére volt szüksége, de nem engedte érdem-
ben beleszólni a háború utáni rendezésbe; a wilsoni elvek, amelyek valójában véget 
vetettek a háborúnak, lefegyverezve a központi hatalmak hadseregeit, amelyek egy 
igazságos rendezés mellett nem látták további értelmét a további harcnak, a Párizs 
környéki béketárgyalásokon semmilyen szerepet nem játszottak; jellemző, hogy az 
Egyesült Államok és Magyarország – mivel előbbi kongresszusa felháborodott a 
trianoni békediktátumon – külön békeszerződést kötöttek. A második világháborút 
követően azonban a háború utáni rendezés az Egyesült Államok és a Szovjetunió 
erőviszonyaitól, alkuitól függött. De mi okozta ezt a különbséget? Talán az ame-
rikai eszmék elterjedése Nyugat-Európában? Ekkor még nem. Molnár Tamás éles 
szemmel vette észre: „az igazság az, hogy Európa, mint olyan – a régi, stabil Európa 
mindenképpen – vereséget szenvedett 1945-ben.”5

Molnár Tamás jól ismerte fel a jaltai világrend valós lényegét, nevezetesen, hogy 
a második világháború lezárását követen – az uralkodó narratívától eltérően – a 
Szovjetunióval és csatlósaival szemben nem a nyugati szabad nemzetek szövetsége 
állt, hanem az Amerikai Egyesült Államok, és az ő befolyása alá tartozó államok. 
Molnár Tamás utalt rá, hogy csak a század végén, a szovjet fenyegetés megszűn-
tét követően vált sokak számára világossá a korábban is fennálló helyzet: „[…] 
Amerika nem partner: fennhatóságot követel, állandó európai jelenlétet, folyamatos 
főparancsnokságot a »nyugati« haderők élén, és hatalmas szeletet a gazdaság tortájá-
ból”.6 A második világháborút követően – az ENSZ égisze alatt, a nemzetek önrendel-
kezési jogára hivatkozással – a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok együtte-
sen bontották le az európai államok gyarmatbirodalmait, befolyási övezetekre feloszt-
va egymás között a világot, és a maga befolyási övezetében nemcsak a Szovjetunió, 
hanem az Egyesült Államok is saját ideológiáját juttatta uralkodó pozícióba.

A hidegháborút követően ez a hegemón helyzet nyilvánvalóvá vált, ami kikezdte 
a nyugati szövetségi rendszer korábbi narratíváját. Molnár Tamás már 1990-ben úgy 
látta: „[a] NATO egy egyre inkább ellentmondásos valamivé kezd válni. Manapság 
egyenesen egy Németország elleni biztosítékként, Európába való integrációjának 
eszközeként, valójában fenyegetésként van kezelve. Ez nem maradhat így hosszú 
távon. A NATO akár egy amerikai hídfőállásként is folytathatná létét egy az ameri-
kai kapitalizmusnak kiszolgáltatott Európában.”7

A Németországgal kapcsolatos érv tekintetében azt is kiemelte, hogy „1945 
óta egymásra rakódó illúziókban ringatjuk magunkat: a győzelmes Európa, az 
Európába vetett hit illúziójában, abban az érzésben, hogy létrehozhatjuk, kiala-
kíthatjuk Európát anélkül, hogy figyelembe vennénk Németországot, mint leg-
nagyobb kontinentális hatalmat, vagy inkább anélkül, hogy figyelembe vennénk, 
hogy Németország nem egy akármilyen ország a sok közül az európai sakktáblán. 
Körülötte, és csakis körülötte rivalizáltak 1945 óta az oroszok, amerikaiak, ango-
lok és franciák (főképp de Gaulle), mindegyik megpróbálva az országot magához 
vonni”.8 Látható tehát, hogy az a hamis tudat, hogy a második világháborúban 
Németország, és nem Európa szenvedett vereséget, paradox módon az amerikai ka-
tonai jelenlétet is elfogadhatóvá tette.

Molnár Tamás szerint azonban a valóság az, hogy: „Amerika Európában állomá-
soztatja fegyveres erőit, mert érdekei így diktálják. Ugyanakkor azonban máig is na-
gyon erős jelenléte voltaképpen egy sztálini–roosevelti örökség, amelyet megerősít 
a hidegháború és fenntart Washington és Moszkva közös törekvése egy megosztott 
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Németország fenntartására. […] ha a németek Berlin körül egyesülnének, az ame-
rikai jelenlét egyik oka meghaladottá válna. Ami nem jelentené azt, hogy az ameri-
kaiak ne tartanának fenn ezt követően is meghatározatlan ideig bázisokat bizonyos 
európai országokban, így pl. Olaszországban, Törökországban, Nagy-Britanniában, 
Norvégiában. […] London [s]em mondana le az őt Washingtonhoz fűző különleges 
szálakról.”9 Meg kell jegyeznünk, hogy ebben annyira igaza volt, hogy a mai napig – 
még Németországban is! – megvannak az amerikai hadsereg támaszpontjai.

Az ezredfordulóra valóban sokan úgy tekintették, hogy a NATO funkcióját vesztette. 
Oroszország megerősödése Vlagyimir Putyin vezetése alatt, továbbá a terrorellenes 
háború azonban új célokat jelentett a szövetség számára. Az Egyesült Államok 
beavatkozása a közel-keleti és dél-mediterrán hatalmi harcokba azonban megmutatta 
az amerikai külpolitika korlátait. Míg a koreai vagy vietnámi kudarc érdemben nem 
befolyásolta az európai életet, a mediterrán rendszerek összeomlása és az elhúzódó iraki, 
líbiai és szír polgárháborúk viszont 2015-ben az európai migránsválságba torkollottak, 
amely így az európai népek számára is kézzelfoghatóvá tette a rendezési kísérletek 
kudarcát. Az Egyesült Államok világpolitikai befolyása változóban van, ezért is célszerű 
megvizsgálni az amerikai külpolitikai belpolitikai-kulturális gyökereit.

(Az amerikai világszemlélet) Az amerikai életérzés megértése nem lehetséges az európai 
kivándorlók világnézetének felidézése nélkül. Bár az amerikai kontinensre szép számmal 
menekültek az üldözött katolikusok közül is, az amerikai telepesek nagy része valamely 
protestáns felekezet, sok esetben az anglikán államegyház által el nem ismert vagy üldö-
zött kisegyház tagja volt. Ennek hagyatéka, bár a felszín sok esetben mást mutat, Molnár 
Tamás szerint egészen napjainkig tapasztalható: „[e]z egy olyan társadalom, amely még 
ma is kálvinista formulák szerint él. Egy amerikai csak akkor érzi jól magát, ha meg tud 
szabadulni egyéniségétől és úgy csinál, mint a többi. A konformizmus olyan erős, hogy az 
sokszor nevetséges és sokszor komoly vulgáris oldalai is vannak”.10 „Az amerikai kultúra, 
még ha vallásos eredetű is […], teljesen profánná vált egy sor magától értetődőnek tartott 
igazsággal összhangban, amilyen a pluralizmus, az állam és az egyház szétválasztása, a 
kultúra kormányzat általi irányításának és közpénzekből támogatásának hiánya és így to-
vább.”11 Az amerikai társadalom felszínen tapasztalható individualizmusa csak látszólag 
mond ennek ellent, valójában ez csak a fenti tétel antitézise: mindenki arra törekszik, hogy 
a többiekhez hasonlóan elüssön a szokásostól.

Molnár Tamás szerint: az amerikai kultúra jellemzője a transzcendencia eltűnése a 
közgondolkodásból, ezért „az új kultúra ellentmond nevének, hiszen nem a transzcen-
dencia kultiválásának terméke, amely által egyedül válhatnak éretté az emberi lények; 
ipar termékeket kínál a beléjük épített elavulással együtt, demokráciát és ennek tömeg-
értékeit […], szórakozást vagy valami gyorsan elévülő ügyet.”12 Ennek eredménye, 
hogy „Amerika kulturális öntudatában a dolgok azok, amik, és minden áron azonnal 
beleillesztendők a társadalmi panorámába, s hozzáidomítandók az ezzel járó követel-
ményekhez, a dolgok jogi jelentőségéhez a nyilvános elfogadhatóság kritériumaihoz, a 
sikerközpontúsághoz. Vagyis nem más ez, mint […] a tervezés és az eredmény közötti 
automatikus megfelelés, a társadalmi folyamat konformista működése”.13 Ez a mindent 
megmagyarázni akaró, a társadalmi közmegegyezésre visszavezető szemlélet az oka 
annak, hogy „[a]z Egyesült Államokban az az 1960-as évekbeli diákzavargások[…] ko-
rántsem tekinthetők spontán mozgalmaknak, amelyek fiatalosan elérhető célokra vagy a 
barikádokon lelt halálra irányultak volna, hanem valójában puritán közhelyek és polgári 
szlogenek jegyében folytak”.14
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Molnár Tamás rámutatott: „az Amerikában gyártott formulákat használó modern 
kultúrákban a reklám státusza megváltozott: immár nem szerény közvetítő a fogyasztó 
és az áru, a kereslet és a kínálat között, hanem maga is a termékek egyike, amelyet 
a többihez hasonlóan fogyasztanak. Így az emberek nem csupán javak fogyasztói, 
hanem szereplők egy showban, amely mindig ugyanaz, egyfajta állandósult happening. 
Az úgynevezett spontán tömegmegmozdulások sem mások e tekintetben: mintához 
alkalmazkodnak és az eredetiséget és a szabadságot követelő résztvevők pontosan 
eljátsszák szerepüket, amire a tévékamerák bíztatják őket.”15 Molnár Tamás felismeri 
ebben a média szerepét, amelyben „[ö]sszekeveredik a képzelet és a valóság, a 
médiumok, amelyek végrehajtják e fúziót, tudományos alapossággal ismerik azt a határt, 
ameddig elmehetnek, hogy ne bolygassák meg a hétköznapi világot.”16

Ennek a szemléleti gyökere Molnár Tamás szerint, hogy „azt, ami […] körvonalazódik, 
nem annyira Disneyland és a reklámok határozzák meg, mint inkább a képzelet 
minősége és iránya. Az európai fantázia a múltban, a transzcendenciában, a másképpen 
el nem érhető birodalomban gyökerezett. […] Most a demokratikus korszakról és 
társadalomról azt feltételezik, hogy a fentiek ellenkezője jellemzi: a dolgok és az 
emberek közel állnak az olvasóhoz és a nézőhöz, így szerényebb méretük ismerős kell, 
hogy legyen. Még a nemest és a magasztost is a mindennapiság, a statisztikai átlag, a 
jól ismert formulák lélektani és stilisztikai szintjére szállítják le. Vagy szörnyűségesnek 
kell lennie, a rendkívülivel és a fantasztikussal elégítve ki az emberek képzeletét, és 
ugyanakkor biztosítva őket, hogy a rendkívüli valójában nem is annyira különbözik 
tőlük, vagy pedig olyannyira ritka, hogy igazából nem érinti őket. Így a demokratikus 
képzelőerő szűk határok között mozog, elnyomja az egyszerit, a különlegest, és a 
megszokottra, a prózaian konkrétra redukálja a létezést. […] a fogyasztó polgárnak 
egyetlen dimenzióban kell élnie, amely egyesíti a munkát és a szabadidőt, a stresszt és 
az ellazulást.”17

Felismeri az amerikai szellemiségnek az univerzalisztikus és hegemón törekvéseit is: 
„nincsenek határai: mozog, szétterül, visszahúzódik, ismét kiterjed. Nem számít, felfal-e 
más kultúrákat, mert dinamizmusát nem a szellem és a mélyreható teremtés adja, hanem 
az ennivaló, a kényelem, a különböző tárgyak, a szabadidő, a szórakozás iránti emberi 
szükségletek. […] Nem ütközik össze más kultúrákkal, hanem egyszerűen fölöslegessé, 
lényegtelenné teszi őket. […] Ez a baráti rugalmasság összeegyeztethető bizonyos 
intoleranciával, mert célja a világméretű homogenizálás. Más kultúrákban erős belső 
tagozódással és számtalan árnyalattal találkozunk, de a homogenitás kultúrája nem tűri 
a különbségeket. Olyan, mint az egyenlőség: minden eltérés, történjék bár a kiválóság 
vagy a hitványság irányában, ellentmond a normának.”18

Felhívja a figyelmet, hogy „a tolerancia nem az az erény, amelyet általában e néven 
emlegetünk; ideológiai parancsa egy hasonlóképpen ideologikus egyenlőségnek, 
vagy egalitarizmusnak. Ki és mélyen jogon zárhat ki a nyilvános térről egy személyt, 
egy csoportot, mozgalmat, kultuszt, műalkotást, obszcenitást vagy ostoba elméletet? 
Ki és milyen jogon zárhatja ki vagy diszkvalifikálhatja ezt vagy azt a kultúrát vagy 
ellenkultúrát, a mindent felölelő globális szférából? […] »az amerikai gondolkodásban 
a liberalizmus hegemón hatalommal rendelkezik«, s emiatt »alig van lehetőség rá, 
hogy megfogalmazzanak valamely nem liberális gondolatot, és még kevésbé lehet 
szabadon hirdetni.« […] A multikulturalizmus […] a mindennapi életből származó, és 
naponta a világ minden részébe exportált globális kultúra hazai változata. […] vonzó 
az egyosztályú társadalom anonim tömege számára, hiszen ezt az ipari társadalom 
követelményei formálták: a puritán munkamorál, az erkölcsileg semlegesített család, a 
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falánk konzumizmus, a mesterségesen átpolitizált nyilvános viták, és a mindent átható 
engedékenység, amely nagyon is koncentrált nyomást gyakorol.”19

Molnár Tamás ennek kapcsán észlelte a nyelv manipulációjának, a korábbi jelentés 
felbomlasztásának, a szavak újradefiniálásának és az új nyelvi tabuk és értelmezési viták 
megjelenésének veszélyét is. Ennek gyökerét abban látja, hogy a kultúra célt tévesztett, 
és az utópista eszmék megvalósításának eszközévé vált. „Sosem verbalizálták a kultúrát 
annyira, mint ma. A hagyományos kultúra annyira közel volt az emberhez – hiszen a 
hitéletből és a mindennapi tapasztalatból nőtt ki – hogy jelentéseinek megtalálásához nem 
volt szükség speciális oktatásra és elméleti vizsgálódásra. A mai kultúra egy ezoterikus 
és belterjes kisebbség utópikus vállalkozása, amelynek tagjai arról álmodoznak, hogy 
[…] új univerzumot állíthatnak össze. Ez az álom túlságosan okkultista ahhoz, hogy 
osztozni lehessen benne a régi emberiség képviselőivel, ezért örökösen verbalizálják, 
magát a verbalizációt pedig újra meg újra konstruálják, dekonstruálják és lefektetik 
a pszichoanalízis és a hermeneutika díványára. Így bizonytalanná válnak a szavak, 
ugyanolyan bizonytalanná, mint maguk a mesterkélt és alaktalan tárgyak, amelyeket 
vizsgálni próbálnak. […] A kultúrától nem azt várják, hogy a szépség és értelem utáni 
emberi vágyat szolgálja, vagy vezérelje, és hogy oda-vissza tolmácsoljon a tárgyak és a 
szimbólumok között. Ehelyett azt a terhet róják rá, hogy egy új világ s így új jelentések 
és egy új ember nehéz születésénél működjék közre.”20

Molnár Tamás a liberális felfogást alapvetően annak utópisztikus volta miatt kri-
tizálta, vagyis hogy egy elképzelt ideális állapothoz kívánja igazítani a valóságot. 
Egy interjúban hangsúlyozta, hogy „én nem hiszek a jövőkép formálásában, mert nem 
hiszem, hogy tudjuk, hogy mi lesz holnap vagy akár öt perc múlva. […] A XIX. szá-
zad liberalizmusa amit remélt, hogy a világ jobb lesz, egy álomvilágnak bizonyult. 
Ez az ideológia nem igaz. Nincs arra ok, hogy a világ jobbfelé forduljon, mert a 
világot mindig ugyanazok a törvények uralják – kicsit kevésbé, kicsit jobban, de az 
általános kép semmiképpen sem változik. […] a mai világ éppolyan rossz vagy jó, 
mint a XIX. századi például, csak akkor más problémák tűntek nagyobbnak, mint 
ma. Arról beszélni, hogy mi valami globális boldogság felé tartunk, nos ez egysze-
rűen obszcén.”21

Molnár Tamás talán elsőként, elvi alapon kritizálta az ún. nem-kormányzati 
szervek (NGO-k) társadalomban betöltött szerepét. „A nyugati társadalmak mindig 
három alapvető szektorra oszlottak: az államra, az egyházra és a civil társadalomra. 
Csak a harmadik funkcióit nem határozták meg pontosan, mert ezek leginkább 
üzleti tranzakciókkal és az ezeket érintő jogokkal és korlátozásokkal kapcsolatosak. 
A másik kettő világosan definiált feladatokat tölt be és intézményesült, ami a civil 
társadalom esetében nem lehetséges, amelynek tevékenységei új társulások, érdekek 
és invenciók következtében hol kiterjednek, hol szűkülnek, hol módosulnak. 
[…] az államnak és az egyháznak döntő szava volt a civil társadalmat érintő 
dolgokban, de ennek ellenkezője nem fordult elő. […] a civil társadalom sokféle 
üggyel foglalkozott és sok különböző szószólója volt. […] tevékenységei közül 
sokat ellenőrzés alá kellett helyezni, például külpolitikai érdekeknek vagy erkölcsi 
szempontoknak megfelelően.”22

Molnár tapasztalatai alapján ez a helyzet az amerikai társadalomban alapvetően 
megváltozott, ami a lobbiérdekek elsődlegességét hozta a köz- és magánérdek 
egyensúlya helyett. „Annak alapján, amit ebben a században láttam, hogy mi történik 
akkor, ha a civil társadalom magához ragadja a hatalmat, […] negatívak a tapasztalataim. 
A civil társadalom magához ragadta a hatalmat és ez lett az egyik legfőbb krízise a 
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modernségnek, ahelyett, hogy az Egyház, állam és a civil társadalom egyensúlyban 
lenne. Ma azonban sok ezer év után a trón és az oltár szövetsége felbomlott és a civil 
társadalomé a vezető szerep. Az történik, amit a civil társadalom különböző lobby-
jai akarnak, tehát nem maga a civil társadalom, mert ahhoz túl nagy, hogy maga meg 
tudjon szólalni, de a lobby-jai nagyon is mérvadóak. Lobby-hatalom alatt élünk és ez a 
komoly hozzáállás a jelenlegi társadalomhoz. Ezt kellene az állam és az Egyház javára 
javítani.”23

A civil társadalom előretörése az állami politikától és az egyházi tanoktól való 
függetlenség és az azokkal szembeni semlegesség jegyében azonban a kultúrára nem 
feltétlenül hat kedvezően. Ahogy Molnár Tamás megfogalmazta: „[s]okan érvelnek ma 
olyan divatos jelszavak mellett, mint a béke, az együttműködés, a konfliktus eltörlése, 
ám ha életerős kultúrát akarnak, fel kell ismerniük, hogy a nagy teljesítmények, 
nem szükségszerűen a konfliktusmentes állapotok termékei, hanem inkább hatalmos 
összecsapásokéi és kihívásokéi. […] Nem meglepő, hogy (1) az ilyen eszmény hívei, 
a világ bajaiért hagyományos konfliktusokat okolják; (2) a „kultúrát” csak békés 
ügyletekből akarják nyerni; és (3) egy technikai paradicsom felé igyekszenek, amely 
állítólag beteljesíti az ember összes haladással kapcsolatos vágyait.”24 Ennek kapcsán 
felvetette az amerikai üzleti élet és az amerikai nemzetállam konfliktusának lehetőségét 
is, amely egyes elemzők szerint napjainkban látszik kibontakozni: „Az amerikai üzleti 
életnek globálisan kell gondolkodnia, tekintet nélkül arra, mi jó az Egyesült Államoknak, 
hiszen egy transznacionális vállalatnak melyik a vezető ország?”25

(Zárszó) Molnár Tamás az amerikai kultúrát alapvetően a transzcendens dimenzió el-
vesztése miatt kritizálta. Miként egy helyen írja: „Isten volt és maradt a filozófia centrá-
lis problémája, nincs kozmológia és etika, jogtudomány és embertan anélkül, hogy e te-
kintetben állást ne foglalnánk.”26 Ebből vezeti le az amerikai kultúra – szerinte diszfunk-
cionális – sajátosságait: a tömegízlést, az uniformizációt, a globalista-multikulturalista 
jelleget, az utópista gondolkodást.

Gondolatai frissességét jelzi, hogy számos, jelenleg akut vitatémát jelentő jelenséget 
felismert és elemzett, így például a liberalizmus hegemón szerepének kérdését, amely 
az illiberális demokráciával kapcsolatos vitákban is megjelenik, a politikai korrektség és 
konfliktusos vitakultúra dilemmáját, amely az amerikai egyetemeken kialakított ún. safe 
space-ek megítélésével kapcsolatban merül fel, vagy a hagyományos erkölcsi értékrend 
és az alternatív felfogások vitáját, amely az ún. gender studies vagy az LMBTQ közös-
ség elfogadtatásával kapcsolatban is visszaköszönnek, vagy éppen a civil szervezetek 
szerepével kapcsolatos polémiában, amely a Magyarországgal szembeni jogállamisági 
kritikákban is fontos vitapontot képez.

A cikk szerzői úgy gondolják, hogy a fenti vitákban mindkét oldal számára 
meggondolkodtató szempontokat tartalmaz Molnár Tamás professzor úr munkássága, 
aki éles szemmel felismerte, és a jövő iránti aggodalomtól vezetett kritikai éllel 
tárta fel e problémák gyökerét. Kritikája látszólag éles szembenállást fejez ki az 
amerikai társadalommal, valójában azonban az egyetemes emberi értékek megóvása 
iránti törekvés ihlette: valójában az emberi személyiség egyedülálló gazdagságát 
és sokrétűségét féltette egy homogenizáló, egysíkú, távlatok nélküli kultúra káros 
hatásaitól. És ez a végső cél – az emberi személyiség védelme – a vitában szereplő 
valamennyi fél számára elfogadható lehet.
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