Radikalismegujulaselotta konzervativizmus
Nyiri Krist6ffiloz6fus szerint a liberdlis ideo16gidk minden meggyozo erejuket elveszitettek
A konzervativizmus

radikalis megujulas elfftt all, nem halaszthat6 tovabb uj

elmeletenek megalkotasa,

koznia, olyan lij val6saggal, amely csak teljes elmeleti - tudomanyos - felkesziiltseggel ragadhat6 meg. Sziiksegiink van konzervativ elmeletre, niadasullifkonzervativ
elmeletre, es jelestil Magyarorszagon olyan
. konzervativertelmisegre
van sziiksegiink,
amely vallalja, hogy konzervativ, es vallalja,
hogy ertelmiseg. Itt hosszli es nehez lit all

es vegre szukseg van egy olyan kCJnzervativ ertel-

misegre, amely vallaija, hogy konzervativ,

es vallaija, hogy ertelmiseg - vall-

ja Nyiri Krist6f Szechenyi-dijas filoz6fus. A professzornapokban

megjelent,

ember ugyanis alland6an az id6vel kuzd, amikor egy olyan jov6t kell epiteliie, amelynek termeszetet meg semmilyen m6don nem ismerheti.

- Hogyan kiija a konzervativizmus

jelenlegi

helyzet!!t?
- A konzervativizmus ma vilagszerte,
igy Magyarorszagon is sziiksegkeppen radikalis meglijulas el6tt all. A fenntarthat6
fejl6des fenyegetettsege, a globalis gazdasagi verseny, a j6leti allam ellehetetlentilese es
nem utols6sorban a visszajara fordult multikulturalizmus viszonyai kozepette a baloldali es liberalis ideol6giak minden meggy6z6 erejiiket elvesztettek. A konzervativ
gondolkodasnak szembe kell neznie a jelen
kihivasaival, meg kell szabadulnia a mUltba
vagy6das illlizi6it61, a jov6 kikiizdesenek

.

fogalmi keretet kell megalkotnia. Kozbevet6leg: szivesebben.hasznalom.az angol cone
servatism vagy a nemet Konservatismus
mintajara a konzervativizmus helyett a
konzervatizmus kifejezest.
.
- A konzervatizmus tObb kepviselOje is
azt hirdeti, hogy konzervativ elmelet nem letezik, mert a konzervativok a lami, magdt6l
elindul6 fejlodesben hisznek, es nerriOKmaguk a vdltozds motorjai. Ez val6ban igy van?
- Ezt teljes tevedesnek tartom. A kon-

zervatizmusnakmindigis voltelmeletekonzervativ emberkepe, konzervativ tarsadalomkepe -, de mivel a modern konzervatizmus a XVIII. szazadban, meghatarozott
forradalmi elmeletek elleneben jott letre,

- A kepiseg es a konzervatizmus kap-

csolata onmagaban is leny(igoz6en erdekes
tema, gondoljunk csak arra, hogy a' festmeny vagy a fenykep hogyan 6riz meg konzerval- olyan targyi reszleteket evezredeken, evszazadokones
evtizedeken at,
el6ttiink.
amelyek mint olyanok az alkot6ban nem is
- Sokakszerintjelreertelmezi
a konzer- tudatosultak, vagy gondoljunk a szamit6vatizmust,aki ajelen{egikormdnypdrtipo- gepes animaci6ra mint a jov6 pr6bakeppelitikdt annak tcirtja, Magyarorszdgon ni lefuttatasanak kozegere. Kotetemben a
ugyanis nem alakult ki val6di politikai kepfiloz6fia azonban voltakeppen eszkoz,.
konzervatizmus. .
egyfajta lij id6f1loz6fia eszkoze. A konzer- Ortilok,hogyfeltetteeztakerdest,mi- vativ ember az id6vel kiizd. Olyan jov6t kell
vel igazaMI annak sUlyMjelzi, amit eddig felepitenie, amelynek termeszetet nem ismondtam. A csaladkozpontlisag vagy merheti, amely meg semmilyen m6don
mondjuk a termeszetvedelmi elkotelezett- nincsen. Az id6 bekovetkezik, es mUlik, az

Kep es id6 cimet visel(f, uj kOteteben a kepiseg es a konzervativizmus
szoros
kapcsolatara vilagit ra, mikozben egy uj id6filoz6fiat vazol. A konzervativ
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gyan illeszthetoa konzervatizmustemakorebe?

akkor meg alkalmas elmeleti strategianak
latszhatott a tettetett elmeletellenesseg.Ma
azonban, mint mondtam, a konzervatizmusnak val6jaban nincsen elmeleti alternativaja. A val6saggalmagaval kell foglal-

seg a konzervatizmusbarmilyen definici6ja mellett is konzervativ elem. AItalanossagban azonban a kormanyparti politika
konzervativvagy nem konzervativvoltar61
nem folytathat6 ertelmes vita mindaddig,
amig nem tesziink szert lij, ertelmes konzervatizmusfogalomra.
- Nemregmegjelent,uj kOtetenek
cime:
KepesidG.Ezafiloz6fiaiproblematikaho-

id6 mUlasat alapvet6en sZ6J<epekben ragadjuk meg, a sz6kepek viszont azaltal birnak jelentessel, hogy maguk a kepek is jelentessel birnak - onall6, nem onkenyes,
nem;a sz6nyelv altal meghatarozott, hanem
bens6nkben Melt, termeszet adta jelentesse!. fgy bizonyul a kep es az id6 elvont metafizikaja a konzervativ elmeJet konkret
epit6elemenek.
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