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Lee Congdon:
Seeing Red

Az Egyesült Államokban mûködõ kitûnõ
eszmetörténész, a magyar gondolkodástör-
ténet ismert kutatója legújabb könyvében –
mint az alcím érthetõvé teszi – azokat a vála-
szokat elemzi, amelyeket az emigrációba vo-
nult magyar értelmiségiek fogalmaztak a
kommunizmus kihívásra. A munka a szerzõ
korábbi monográfiájában (Exile and Social
Thought. Hungarian Intellectuals in Ger-
many and Austria, 1919-1933, Princeton:
Princeton University Press, 1991) összefog-
lalt kutatásainak folytatásaként is fölfogható,
egyszerre kitágított és leszûkített tematiká-
val. Egyrészt ugyanis, a korábbi vállalkozástól
eltérõen, a mostani könyv nem csupán a né-
metországi és ausztriai emigránsok mûkö-
dését elemzi, s nem csupán a magyarországi
kommün bukásától a náci hatalomátvételig
terjedõ idõkeretben: érdeklõdése a teljes 20.
századi magyar emigrációra kiterjed, noha
középpontjában inkább az angol nyelvterü-
let emigrációja áll. Másrészt, nem általános-
ságban vizsgálja a magyar emigránsok mû-
ködését: vizsgálódásai a kommunista ideo-
lógia kihívására adott válaszokra – és a szov-
jet gyakorlat teoretikus reflexióira – irányul-
nak.

A megközelítés nem véletlen: Congdon
szerint a mögöttünk hagyott évszázad „nagy
története” éppen a kommunizmus. Gondo-
latmenetének kiindulásaként a Wille zur
Macht Nietzschéjének ismert próféciáját idé-
zi a következõ évszázadok nihilizmusának
elkerülhetetlen följövetelérõl. A prófécia –
mondja – beteljesedett: a posztkeresztény,

modern-késõmodern világkorszak a 20. szá-
zadban valóban a nihilizmus diadalmas elõre-
törését hozta magával – vele együtt pedig a
nihilizmussal szembeszegezhetõ új hitek
megjelenését. A kommunizmus: ezeknek
az új hiteknek a leghatásosabb és legfélel-
metesebb változata. Valamiféle sajátos, racio-
nális és materialista hitként meggyõzi kö-
vetõit, hogy megragadható a történelem lo-
gikája, és garanciát nyújt számukra, hogy a
mennyország igenis lehozható a földre. A ja-
varészt zsidó származású, radikális nézetek-
kel induló értelmiségiekbõl álló magyar
emigráció két generációját – az elsõ világhá-
ború végét, a kommün bukását követõen
Ausztriába és Németországba, majd onnan
Angliába, az Egyesült Államokba vagy a
Szovjetunióba települõ idõsebb, és az 1956-
os forradalmat követõen Angliába érkezõ
fiatalabb generációt – ez a kommunista hit
ragadja magával: tagjai ennek az új, evilági
hitnek lesznek szenvedélyes elkötelezettjei
és/vagy meggyõzõdéses bírálói.

 A kötet fõszereplõi: Arthur Koestler,
Polányi Károly, Polányi Mihály, Kolnai Aurél,
Mészáros István, Lakatos Imre és Szamuely
Tibor. A névsorban nemcsak az a figyelemre
méltó, hogy ki került bele: az is, hogy ki ma-
radt ki belõle. Hogy csupán az idõsebb gene-
rációhoz tartozó gondolkodókat említsünk,
nem szerepel benne például a két, talán leg-
nagyobb magyar emigráns: Lukács György
és Mannheim Károly. Az egyetemes magyar
filozófiatörténet legjelentõsebb gondolko-
dójaként számon tartott, a Geschichte und
Klassenbewusstseinnel a kommunista hit
alighanem legzseniálisabb és legdiaboliku-
sabb mûvét megalkotó Lukács csak a hatá-
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sával jelenik meg: mint aki elõbb a századelõ
Vasárnapi Körével, utóbb a második világ-
háború utáni korszak Budapesti Iskolájával
meghatározó gondolkodói nemzedékeket
bocsát útjára. A leglátványosabb emigrációs
karriert befutó, tudásszociológiájával a né-
met, „tudatos társadalomszervezési prog-
ramjával” pedig az angolszász tudományos-
ságban kiemelkedõ sikereket elérõ Mann-
heim alig néhány utalás erejéig tûnik föl csu-
pán. Említsük meg azonnal: a föltûnõ hiányt
az magyarázza, hogy mindketten Congdon
említett korábbi kötetének fõszereplõi
voltak.

A kötet finom elemzések sorában bontja
ki a magyar emigránsoknak a kommunizmus
visszautasíthatatlan kihívására fogalmazott
különféle, gyakran egymással, sõt, önma-
gukkal is vitatkozó válaszait. A magyar emig-
ránsok a háborús összeomlást és a gazdasági
világválságot a nyugati kapitalista civilizáció
haldoklásaként, a „szovjet kísérletet” ellen-
ben valamiféle „új civilizáció” ígéreteként
élik meg. Ezt az egyetemes tapasztalatot
azonban, érdekes megfigyelni, gondolatilag
igen eltérõ módon dolgozzák föl. A legszi-
várványosabb válasz talán Koestleré: õ a
szovjetkommunizmus igenlésének is, taga-
dásának is könyörtelenül radikális képviselõje
lesz. Elõbb, a harmincas évek derekáig elkö-
telezett kommunista, utóbb, a harmincas
évektõl nem kevésbé elkötelezett antikom-
munista: szovjetunióbeli utazásának és a spa-
nyol polgárháborúnak a tapasztalatait még
hithû kommunista párttagként reflektálja,
hogy azután a Darkness at Noon parabolá-
jával és ragyogó esszéivel nyilvánosan meg-
tagadva saját eszmei-politikai múltját, harcias
antikommunistává váljék. A gazdaságfilo-
zófus-gazdaságtörténész Polányi Károly
szocialista-keresztényszocialista nézeteitõl
jut el a kommunizmus és a szovjet kísérlet
iránti rokonszenvig, hogy azután ezzel volta-
képp sohase szakítson. Fölfogása szerint a
fasizmus azért rombolja le a demokráciát,

hogy a kapitalizmust megvédelmezhesse,
a kommunizmusnak ellenben a demokrácia
korlátozása árán sikerül lerombolnia a kapi-
talizmust. Nagyhatású liberalizmuskritikai
mûve, a The Great Transformation az ön-
szabályozó kapitalista piacot kártékony utó-
piaként leplezi le. Polányi Mihály és Kolnai
Aurél ezzel szemben kezdettõl fogva követ-
kezetesen elutasító választ fogalmaz a kom-
munizmus kihívására. A kémikus-tudomány-
filozófus Polányi tudományfilozófiai megkö-
zelítésbõl alakítja ki antikommunista meg-
gyõzõdését: a központosított kommunista
tudományirányítás kártékony következmé-
nyeinek megtapasztalása vezeti az autonóm
tudósok tevékenysége nyomán megszületõ
szabad tudomány eszméjének, átfogóbban
pedig a szabad társadalom magasabbrendû-
ségének megfogalmazásához. A politikai
gondolkodó Kolnai Aurél pedig politikafilo-
zófiai belátásokból kiindulva lesz elõbb a
jobboldali, utóbb mindinkább a baloldali totali-
tarizmus elkötelezett kritikusa: nagyszabású
fasizmuskritikájában, a The War against the
West-ben az elõbbivel, az „antikommuniz-
mus tévedéseit” bíráló munkájában pedig
az utóbbival szemben igyekszik megvédeni
a Nyugat intézményes rendjét és szellemi
alapjait.

Ahogy az elsõ, ugyanúgy a második nem-
zedék is színes képet mutat. Mészáros is,
Lakatos is, Szamuely is a kommunista balol-
dali radikalizmus felõl indul, ám máshová
érkezik el. A politikafilozófus Mészáros a
baloldali radikalizmussal szakítva sem adja
föl antikapitalista meggyõzõdését és marx-
ista-neomarxista orientációját: kései grandió-
zus összefoglalásában, a Beyond Capital-ban
is a tõkés társadalom meghaladásának alter-
natíváit vizsgálja. A tudományfilozófus Laka-
tos ellenben, leszámolva saját szektariánus
kommunizmusával, egészen a konzervati-
vizmusig jut el: londoni professzorként már
a hatvannyolcas diákmozgalmakkal szem-
ben igyekszik megvédelmezni a tudomány
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