
A SZERZŐ: 
PROF. DR. KARÁCSONY ANDRÁS   

AZ MTA-ELTE       
JOGTÖRTÉNETI KUTATÓCSOPORT 
TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRSA  

KARACSONY@AJK.ELTE.HU  
             

2022. július 4. 

Sokat olvashatunk azokról 
a magyar tudósokról (pl. 
Szilárd Leo, Neumann 
János), akik tanulmányaik 
egy részét külföldön 
folytatták és nemzetközi 
hírnévre tettek szert. Kevésbé 
foglalkozunk viszont azokkal 
a külföldiekkel, akik 
tanulmányaikat nálunk 
végezték és szintén 
nemzetközi hírnévre tettek 
szert – igaz, nem is voltak 
sokan. Az alábbiakban egy 
ilyen gondolkodó rövid 
portréját szeretném 
megrajzolni. Erik von 
Kuehnelt-Leddihn 
(1909-1999) Ausztriában 
született, katolikus hivatalnok 
családban, katolikussága 
egész életében meghatározó 
jelentőségű volt.  

Gyermekként hosszabb időt 
töltött Angliában, ezek az 
élmények alapozták meg 
Anglia imádatát. A bécsi 
egyetemen civil- és kánonjog 
órákat hallgatott, nyelveket 
tanult, közöttük japánul is, 16 
éves kora óta publikált. 1929-
től Budapesten folytatta 
tanulmányait, ahol közgaz-
daságtanból mester fokoza-
tot, politikatudományból 
pedig doktorátust szerzett. 
Úgy találta, hogy a magyarok 
hűségesebbek a monarchia 
gondolatához mint a bécsi-
ek. Tanulmányai alatt Buda-
pesten némettanárként dol-
gozott, 1936-ban megvédte 
Budapesten a doktori disz-
szertációját (Englands innere 
Krise - Anglia belső válsága).  
          
A hazai tudományos 
közéletben Kuehnelt-
Leddihn munkássága nem 
ismert, pedig – a szintén 
katolikus és reakciós – John 
Lukács visszaemlékezése 
barátjára és kollégájára 
felkelthette volna az 
érdeklődést.1  Fordításokkal 
sem vagyunk elkényeztetve: 
megjelent magyarul egy 
fiatalkori regénye (Jezsuiták, 
nyárspolgárok, bolsevikok, 
1935), illetve a Miles Christi 
2013-as évkönyvében három 
rövid tanulmánya.  
            
Térjünk vissza életrajzához. 
1931-ben hosszabb utat 
tett Szovjetunióban, az 
eközben szerzett tapasztala-
tai alapján írta a magyarul is 
megjelent regényét. Vissza-
tért Bécsbe, ott teológiát 
hallgatott, majd újra Angliá-
ba ment. 1937-től, egy 
meghívás eredményeként, 
közel egy évtizedet töltött 
Amerikában, ahol a főművét 
írta (Liberty or Equality, 

1952).2 Ebben a munkában 
kifejezte hajlíthatatlan sza-
badságvédő liberalizmusát 
és az egyenlőséget közép-
pontba állító mindenféle 
szocialista eszme, mozgalom 
elutasítását. A háború utáni 
években visszatért Auszt-
riába és haláláig Tirolban élt. 
Ezekben az évtizedekben 
szinte folyamatosan utazott 
és a világ sok helyén tartott 
előadást. Rendszeresen 
publikált a konzervatív 
National Review-ban. 1999-
ben hunyt el. Írásmódja 
gyakorta publicisztikus-
esszéisztikus, távol állt tőle a 
német filozófiai kultúrában 
megszokott értekező stílus.  
           
Miért mondhatjuk, hogy 
Kuehnelt-Leddihn az 
Osztrák-Magyar Monarchia 
megkésett gyermeke? Alig 
volt 10 éves, amikor az 
Osztrák-Magyar Monarchia 
megszűnt. Így közvetlen 
élménye, tapasztalat nem 
volt a monarchiáról, azonban 
a családi közeg (felmenői 
több generáción keresztül a 
császárság hivatalnokai 
voltak) fenntartotta, gond-
ozta ezt a hagyományt. Így 
Kuehnelt-Leddihn számára 
természetes volt, hogy egy 
utódállam (a Magyar 
Királyság) egyetemén 
folytasson tanulmányokat, és 
az is természetes volt – az 
önmagát mindig liberálisként 
definiáló meggyőződésével 
együtt –, hogy a monarchiát 
mint uralmi rendszert 
pozitívnak tartsa.  
          
Milyen témákkal foglal-
kozott Kuehnelt-Leddihn? 
A demokrácia jellemzői, az 
utópikus gondolkodás 
problémái, a politika és a 
teológia viszonya, a totalita-
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rizmus és a monarchia viszo-
nya, de leginkább a baloldali 
politika elemzése. Ebből 
csak néhányat emelnék ki 
röviden.  
        
Kuehnelt-Leddihn demok-
rácia értelmezésének alap-
ja antropológiai előfeltevé-
se és az ehhez kapcsolódó 
tudásfelfogása. Szerinte a 
modern világ nem kedvez a 
politikai eligazodáshoz szük-
séges ismeretek megszerzé-
sének. A politika világában 
nemcsak a pártszerű képződ-
mények vannak jelen, hanem 
a médiavilágot befolyásoló 
értelmiségiek álláspontja is. 
Mivel a felvilágosodás 
racionális és bölcs individu-
uma valójában tömegszerű-
en nem létezik, ezért az 
emberre mint befolyásol-
ható, tévedésekre is hajla-
mos, az ún. általános művelt-
séggel rendelkező lényre kell 
tekintenünk. A valódi tudás 
ugyanakkor hierarchikus, a 
különböző tudásfajták külön-
böző területekre irányulnak, 
nem mindenki képes elsajá-
títani a politikai döntéshez 
szükséges tudást, amit nem 
pótol a tömegoktatásban 
megszerezhető általános 
műveltség. Korunk társadal-
mának egalitárius emberké-
péhez egalitárius oktatás 
társul és ez Kuehnelt-Led-
dihn szerint téveszme. Az 
átlagos emberi ismereteket 
illető pesszimizmust ez nem 
változtatja meg. A demok-
ráciával kapcsolatos kételyei 
ebből a röviden összegzett 
alapállásból következtek. 
   
Viszont a monarchiához 
fűződő fenntartás nélküli 
szimpátiáját (és katoliciz-
musát) nagyon jól érzékelteti 
egy 1943-as megjegyzése: 

„Nemcsak szeretem a monar-
chia princípiumát, hanem 
szeretek mindenkit, aki meg 
van koronázva. És a koronák 
összes fajtája közül a legne-
mesebbnek azt tartom, 
amely tövisekből áll”.3 Kueh-
nelt-Leddihn „korszerűtlen-
ségét” mutatja, hogy a kor-
társ demokratikus politikai 
diskurzusban megjelent 
témáktól eltérően a monar-
chia kérdését mint komolyan 
vehető alternatív lehetőséget 
vizsgálta meg és itt nem a 
parlamentáris monarchiára 
gondolt. Természetesen elfo-
gadta, hogy alkotmányos 
monarchia legyen, de a 
királyt aktív politikai 
szereplőként és nem 
csupán a parlament 
és a kormány 
előterjesztőinek alá-
írójaként látta. Noha 
nem törekedett a 
monarchia általános 
elméletének kifejté-
sére, de azért írt egy 
monarchikus alkot-
mánytervezet 
szöveget. 
            
Kuehnelt-Leddihn talán 
legprovokatívabb könyve: 
Leftism Revisited, From de 
Sade and Marx to Hitler and 
Marcuse.4  A szerző – liberális 
meggyőződéséből követ-
kezően – mindenféle szocia-
lista elképzelést baloldalinak 
tart. Így a fasizmus és (a ná-
cizmus) a kuehnelt-leddihni 
értelmezésben nem jobb-
oldali politikai ideológiák, 
hanem valójában demok-
rácia totalitárius formáját 
képviselik. Hitler programjára 
is úgy tekint, mint egy teljes 
egészében baloldali-szocia-
lista programra. Hitler nem 
csupán a marxizmus meg-
semmisítője, hanem – Kueh-

nelt-Leddihn szerint – egy-
ben a beteljesítője is volt. 
Merész következtetés, sok 
kritika is érte emiatt. De van 
egy mélyebb probléma is. 
Kuehnelt-Leddihn a szocia-
lista eszmék alapbajának az 
egyenlőség hirdetését 
tartotta, ugyanakkor a nem-
zetiszocializmus már eszme-
ként (gondoljunk csak Hitler 
Mein Kampf-jára) sem tartot-
ta egyenlőnek az embereket 
(árja/nem árja). A kommunis-
ta eszme valóban az egyen-
lőséget állította középpont-
ba, de ahol megvalósult, ott 
a valóságos tartalma, ellen-
ségképéből következően, 

igencsak hierarchizálta az 
emberekhez való viszonyt. 
Mindkét totalitárius beren-
dezkedés az ember fogal-
mából az emberek egy 
részét kizárta, rájuk mint 
megsemmisíthetőkre 
tekintett. 
      
Kuehnelt-Leddihn életmű-
vének értelmezése és érté-
kelése már csak amiatt sem 
egyszerű feladat, mert Kueh-
nelt-Leddihnnek a közkeletű 
politikai-világnézeti koordi-
nátarendszertől eltérő ko-
ordinátarendszere volt. Radi-
kális, reakciós, katolikus, 
liberális gondolkodóként 
szemben állt a transzcen- 

denciát tagadókkal, relativis-
tákkal – és ezeket bal- és 
jobboldalon egyaránt fel-
lelte.   
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