
Magyar Tudomány • 2002/12

szabadságát. A történész Szamuely – a ma-
gyar Tanácsköztársaság politikai vezetõjének
unokaöccse – a hatvanas évek radikális lég-
körében hasonlóképpen jobboldalinak tûnik
föl: nagymonográfiájában, a The Russian
Tradition-ben a szovjetkommunizmust a
nyugati hagyománnyal szembeállított, sajá-
tos orosz hagyomány örököseként értelmezi.

Congdon megközelítése alapvetõen
tudásszociológiai: rekonstrukciós munkáját
következetesen a történelmi-szociológiai
tényezõk felõl elindulva kezdi meg. Eljárása
ugyanakkor nem jár redukcionizmussal: az
elemzések rendkívül nyitottan követik az
egyes gondolatrendszerek sajátszerûségeit.
Munkája nemcsak a fõszereplõk életszerû
miniportréival és mûveik érzékeny interpre-
tációjával szolgál; érdekes intézménytörté-
neti elemzéseket is átnyújt. Ilyen, izgalmas
eszmetörténeti adalékokat hordozó intéz-
ménytörténeti fejezetben számol be például
a tudomány szabadságának védelmére a
negyvenes évek Angliájában szervezõdõ tár-
saságról, vagy a magyar emigránsoknak a
háború éveiben Károlyi Mihály kezdemé-
nyezésére létrejött demokratikus mozgal-
máról.

A kötet utószava túltekint az antikommu-
nizmuson. Az itt olvasható gondolatmenet
szellemes keretbe foglalja a kötet egészének
anyagát. A magyar emigránsok kiküzdött
antikommunizmusa eszerint megújítja az
életnek értelmet és irányt adó hitek keresé-
sét. Ahogy korábban a kommunizmus hitet
nyújtott a posztkeresztény világkorszak em-
bere számára és védelemmel szolgált a nihi-

lizmus kihívásával szemben, úgy az anti-
kommunizmus ismét fölébreszti a hit szük-
ségletét: új, mélyebb szellemi és morális ke-
resés számára nyit utat. Ebben – magyarázza
Congdon – megegyezik a kései Koestler,
Polányi Mihály és Kolnai egyaránt. A kései
Koestler ismeretterjesztõ tudománytörténeti
esszéjében, a The Sleepwalkers-ben rehabi-
litálja a – modern tudománnyal szembesze-
gezett és annál alacsonyabb rendûnek ítélt
– vallást; a kései Polányi Mihály összefoglaló
tudományfilozófiai nagymonográfiájában, a
Personal Knowledge-ban – a tudást és a hitet
szembeállító „kritikai filozófiával” szemben
– a tudás és a hit kapcsolatát helyreállító
„posztkritikai filozófia” kidolgozására
vállalkozik; a kései Kolnai morálfilozófiai
kísérleteiben a változékony történeti ethosz
fölött álló „objektív morális konszenzus”
létezése mellett érvel.

„Tudjuk, és büszkeségünk, hogy tudjuk,
hogy az ember alkatánál fogva vallásos állat”
– állítja Lee Congdon könyvének Burke-tõl
származó mottója. A magyar emigráns értel-
miségiek szellemi küzdelme – a nihilizmussal
szembeszegezett hittel, majd a hamis hit bu-
kása után új hitek keresésével – a nyugati
ember mögöttünk hagyott évszázadának
paradigmatikus történetét képezi. (Lee
Congdon: Seeing Red. Hungarian
Intellectuals in Exile and the Challenge of
Communism. Northern Illinois University
Press, DeKalb, 2001. XII + 223 o.)
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Tilkovszky Loránt:
Ausztria és Magyarország
a vészterhes Európában

Aki egy kicsit is jártas a diplomácia történe-
tében, tudja, hogy a követi jelentés igazi kin-
csesbánya a történész számára, a csupán

érdeklõdõnek pedig izgalmas, akár irodalmi
magaslatokba is szárnyaló olvasmányél-
mény, ha a jelentések szerzõjét jó tollal aján-
dékozta meg a sors. A két háború között Bu-
dapesten dolgozó osztrák diplomaták persze
nem pályázhatnak semmiféle irodalmi díjra.
A történész nem is ezeket az értékeket ke-
reste aprólékos részletességgel megírt jelen-
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téseikben, hanem elsõsorban azt, hogy mi-
lyennek láttak bennünket a húszas évek ele-
jén, s fõleg a harmincas években egészen az
Anschlussig. S hogy ez miért érdekes? A szer-
zõ, Tilkovszky Loránt szerint azért, mert e
korszak „Magyarországának képét sok
rosszindulatú elfogultsággal rajzolták meg
a kisantant szövetségbe tömörült országok
Budapestre akkreditált képviselõi”. Az oszt-
rák diplomaták jelentéseitõl persze nem lesz
rózsaszínûbb ez a kép, hiszen õk is saját érde-
keikre figyeltek. Mégis tárgyilagosabban ír-
nak hazánkról, mert a két ország között keve-
sebb volt az ellentét, így a budapesti követ-
ség munkatársai az együttmûködés lehetõ-
ségeire figyelhettek, s arra, ami összekötött
minket. Egy osztrák követnek Budapest ter-
mészetesen nem volt ismeretlen. A helyzet
mégis szokatlan volt, mert még a közelmúlt-
hoz tartozott az, hogy az osztrák diplomaták
egy nagyhatalom képviselõiként jelenthet-
tek Bécsbe, a két háború között pedig hozzá
kellett szokni a kisállami léthez, ráadásul
Hitler hatalomra jutásával ez is végveszélybe
került. 1933 után ezért a mindenkori osztrák
követ számára fontos volt, hogy a magyar po-
litikusok hogyan vélekednek az Anschlussról.
Gömbös már miniszterelnöksége kezdetén
a két ország egymásrautaltságát hangsúlyoz-
ta. A parlamenti felszólalások pedig arra
ösztönözték a magyar külpolitikát, hogy azok-
kal keresse a kapcsolatot, akik képesek
megvédeni az osztrák függetlenséget. Bajcsy-
Zsilinszky egyenesen a háború veszélyét látta
az Anschlussban, a legitimista Sigray pedig a
világháború rémét idézte fel, amely Magyar-
ország függetlenségének végét jelentheti.

1938-ra aztán minden megváltozott. Ká-
nya külügyminiszter február végén nemcsak
Ausztria, de Magyarország és egész Európa
sorsával kapcsolatban is pesszimistán nyilat-
kozott az osztrák követnek. Igaz, ellenkezõ
vélemények is voltak. Bethlen azt fejtette
ki a Pesti Hírlapban, hogy az Anschluss kö-
zelebb viszi Magyarországot a revízióhoz. A

már említett Bajcsy-Zsilinszky a tragédia
küszöbén arról írt cikket, hogy „Schuschnigg
gyõzni fog!”, mármint az Ausztria független-
ségérõl megtartott népszavazáson. Ez a véle-
mény éppúgy abszurd drámába illõ, mint az
osztrák katonai attasé még 1937. novemberi
jelentése, amelyben Horthy kötelezõ érvé-
nyû megállapodást javasolt Bécsnek Berlin-
nel, hogy Ausztria így kerülje el a német meg-
szállást, amikor a németek Csehszlovákia
ellen vonulnak. Az abszurditást a kormányzó
is érezhette, mert hangsúlyozta, hogy saját
nézetérõl van szó, s az osztrák követnek már
fel sem vetette. A tragédia elõtti két hétben
aztán megszûntek a jelentések Budapestrõl.
Amikor újrakezdõdnek, már nincs budapesti
osztrák követség, csak németbirodalmi fõ-
konzulátus.

A kötetben az osztrák kérdés drámai tör-
ténete mellett apró, jelentéktelennek látszó
információkkal is találkozunk, mert egy követ
mindenrõl írt, néha locsogott, de ez volt a
munkája. Megtudjuk, hogy Gömbös nem
igazán beszélte jól a francia nyelvet, s azt,
hogy nincs újdonság a magyar történelem-
ben, mert cseresznye-ügye már Gömbös-
nek is volt, csak nem Chilével, hanem Né-
metországgal kapcsolatban. Megismerjük
Göring nagyotmondásainak egyikét, misze-
rint a szerbeknél általánosnak mondható a
német nyelvtudás, ez alól csak a budapesti
jugoszláv követ jelent kivételt. Ehhez azt is
hozzáteszi a porosz miniszterelnök, hogy a
legegyszerûbb délszláv ember is közös határt
akar Németországgal. Az új budapesti szov-
jet követrõl azt tudjuk meg, hogy 30 szobás
fõúri palotát keresett, s amikor megbízóleve-
lének átadásakor megjelent Horthynál, a kor-
mányzó hosszasan megvárakoztatta. 1936
közepén a csehszlovák-szovjet együttmû-
ködésrõl kapunk információt. A könyv ter-
mészetébõl következõen ez elsõsorban
magyar szempontból volt érdekes, mert
Budapestet Németországhoz közelítette. A
szovjet befolyás erõsödésére Csehszlovákiá-
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