
876 •  Figyelő

sebbségi író” státusneurózisainak kompenza- 
tórikus törekvéseivel helyettesítse. Nyilván 
ráeszmélt ő is, hogy az úgynevezett történel
mi fejlődés jóvoltából, amely (ugyan ki tagad
hatná?) szükségszerűen mindig a lehető vilá
gok legjobbikát hozza létre, a kisebbségi hely
zet századunkban világállapottá vált. Az em
beriség többsége valamilyen vonatkozásban 
negatív megkülönböztetés áldozata, s ezáltal 
kisebbségi élethelyzetben szenved.

Könnyen meglehet azonban, hogy épp 
ezen a ponton juthatunk el, a költővel együtt, 
egy tragikus jelenség, vagy ha tetszik: az em
beriség többségét megszenvedtető világálla
pot művészileg hasznosítható értelméhez, 
ami persze nem közvetlenül megnyilatkozó, 
s ezáltal, ha mégoly „igaz” is, legfeljebb csak 
sematikus tartalom, nem tételes ideológia és 
végképp nem pártprogram, hanem szemlé
leti forma és a költői kifejezés vízjele. Aho
gyan József Attila gondolta, amikor 1935-ben 
(egyébként Tőzsér Árpád születése évében) 
azt írta levelében Halász Gábornak, hogy „én 
a proletárságot is formának látom, úgy a versben, 
mini a társadalmi életben, és ilyen értelemben élek 
motívumaival... Ezért — sajnos -  a baloldalon sem 
lelem költő létemre a helyemet — ők tartalomnak lát
ják -  félig-meddig maga is -  azt, amit én a rokon- 
talanságban egyre nyomasztóbb öntudattal forma
ként vetek papírra".

De hát nem ugyanígy táplálhatja a kisebb
ségi életsors is a magányos költő szemléletét, 
ha érzékenysége hajszálgyökereivel, létét 
vesztett tudatával ennek a világállapotnak a 
közös talajába kapaszkodik, mivel úgysem te
het mást?

Domokos Mátyás
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LÉTEZHET-E DEMOKRATIKUS 
VILÁGREND?

Ez az értékes kötet Bibó István eddig magya
rul (vagy Magyarországon) kiadatlan írásait 
tartalmazza, és valószínűleg kiteljesíti közre
adott hagyatékát. A válogatás magában foglal 
néhány perdöntőén fontos írást 1956-ból. Az 
első a sorban az 1956. október végén, már a 
forradalom napjaiban íródott Fogalmaz
vány, Bibó leszámolása minden esedeges ko
rábbi szimpátiájával a marxizmus iránt, egy
szersmind annak tömör összefoglalása, hogy 
milyen -  korlátozott -  értelemben tekintette 
magát a szerző szocialistának ebben az idő
ben. Ezután következnek azok a híres doku
mentumok, amelyekkel Bibó részben a világ 
lelkiismeretére akart hatni a magára hagyott 
magyar forradalom érdekében, részben egy 
kompromisszum útját kívánta egyengetni ak
kor, amikor a szovjet vezetés már csupán a 
megtorlás mértékén töprengett. Ezek, cím 
szerint, T ervezet a magyar kérdés kompro
misszumos MEGOLDÁSÁRA, MAGYARORSZÁG 
HELYZETE ÉS A VILÁGHELYZET, valamint A MA
GYAR Demokratikus Függetlenségi Moz
galom kibontakozási javaslata. A forrada
lom értelmezésének eme kulcsdokumentu
mait már elemeztem Heller Ágnessel írott, 
1956-ról szóló könyvemben. Elsődlegesen 
dokumentumértékű levelek és személyes fel
jegyzések a börtön utáni évekből következ
nek. A válogatás igen aktuális első része, a 
T ársadalmi reform és közigazgatás című, 
tartalmazza Bibónak mindazon 1946 és 1974 
között írott tanulmányait, amelyek a magyar 
közigazgatás hagyományos szerkezeti hibái
val foglalkoznak, és egy valóban demokrati
kus közigazgatás ideális képét vázolják fel. 
Nyugodtan elmondható, hogy a közölt írások 
mindhárom csoportja igényt formálhat a tör
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ténész, a szociológus és a politológus megkü
lönböztetett érdeklődésére.

A recenzens mégis úgy döntött, hogy 
egész figyelmét Bibó csaknem teljesen elfele
dett kis remekművére, az 1972-76 között író
dott és angolul megjelentetett A NEMZETKÖZI 
ÁLLAMKÖZÖSSÉG BÉNULTSÁGA címűre ÖSSZ- 
pontosítja. A diplomáciának és a nemzetközi 
érintkezésnek számtalan krónikája létezik, de 
alig akad elmélete. Nem túlzás azt állítani, 
hogy Raymond Áron kiváló munkája mellett 
Bibó könyve a kevesek egyike, mely eredeti 
elméleti keretet kínál politikusnak és laikus
nak egyaránt egy olyan terület megértésére, 
amelyről azt szoktuk hinni: nem teória kell 
hozzá, csupán erő és ármányosság.

Bibó minden írásának van egy közös ant
ropológiai háttere: az ő szkeptikus, de sosem 
cinikus, hanem mindig morális racionaliz
musa. írásainak (az olvasó elől tapintatosan 
elrejtett) protestáns fundamentuma magya
rázza a szerző sajátos szkepticizmusát, kéte
lyét az iránt, hogy az ember képes-e egyálta
lán bármely e világi ügyét tökéletesen intéz
ni. Minthogy Bibó válasza saját kérdésére a 
kétkedő „valószínűleg nem”, élete végéig el
lenfele marad mindenfajta dölyfös politikai 
perfekcionizmusnak. De minthogy éppoly 
erősen él benne a protestáns hagyomány szi
gorú etikája és szabadságtisztelete, a kétely
ből nem játékos relativizmus vagy politikai ci
nizmus nő ki, hanem egy erkölcsi-politikai 
imperativus. Ennek szellemében a tisztessé
ges embernek kötelessége munkálkodni a 
szabadságon és a társadalmi igazságosságon 
alapuló világrend, a társadalmi és erkölcsi ér
zékenységgel rendelkező demokrácia létre
hozásán. Ezért Bibó szemben áll a politika 
három jellegzetes huszadik századi stílusával, 
a „földi megváltás” politikai teológiájával, a 
„reálpolitika” megvető közönyével minden 
maxima iránt és a tökéletes politikai pragma
tizmus hitvallásával, mely büszke arra, hogy 
nincsenek benne „elvontságok” (tehát esz
mék), és igazában meg sem különböztethető 
a szappanreklám nyelvétől és stílusától. A po
litikának, vallja Bibó minden sorával, racio
nális (tehát az emberi ésszerűséget erősítő), 
mérsékelt esélyű, tehát hasonlóképpen mér
sékelt önbizalmú és önkorlátozó, nyilvános 
tevékenységnek kell lennie, melynek egyet
len fő célra, a constitulio libertatisra, a modern

ember szabadságának megteremtésére kell 
irányulnia. A politizáló embernek tudnia 
kell, hogy a világ radonalizálhatósága nem 
határtalan, tehát eszközei törékenyek és tö
kéletlenek, de azért nem tökéletesen értékte
lenek, ám semmiképp sem mágikus varázs- 
vesszők, amelyekkel politikai csodákat lehet 
előigézni. Hogy van-e progresszió általános 
értelemben, annak eldöntését Bibó a törté
netfilozófusra hagyja. Annyiban azonban hisz 
egy korlátozott progresszióban, hogy a mo
dern világot egy még a kezdeteinél tartó kor
szaknak tekinti, amely csak most kezdi meg
találni a maga hangját, képzelőerejét és in
tézményeit, amely tehát még kifejlesztheti 
ezeket tulajdon eredeti céljainak megfele
lően.

Bibó jogos sejtése az, hogy az ő értelmé
ben vett modern politika több helyes választ 
adott a politikai egységek (nemzetek) szabad
ságon alapuló belső megszervezésére, mint 
ezen egységek egymáshoz való, ugyancsak a 
szabadságon alapuló, kölcsönös viszonyaira 
vonatkozóan. Élesebben fogalmazva, noha 
nemzet és demokrácia, mint a modern poli
tika alapkategóriái, együtt és egymást feltéte
lezve születtek meg, a nemzetek örökké bé
kéden együttélése a kezdettől fogva veszé
lyeztette a demokrácia kibontakozását, ese
tenként még létét is, és fordítva is, a demok
ratikus elvek terjedelmileg szűkös, csupán a 
belső politikára szabott alkalmazása nem tet
te lehetővé a nemzeti kérdés általános és 
megnyugtató megoldását. Egy ilyen szünte
lenül civakodó együttélés láttán a kérdés in
dokolt: kibékíthetők-e a felek egyáltalán, s ha 
igen, milyen feltételek között? Más szavakkal, 
milyen nemzetközi keretek között biztosít
ható nemzet és demokrácia tartós és a lehe
tőségig konfliktusmentes együttélése?

Talán meglepő egy „tősgyökeres” demok
rata (de távolról sem egy szkeptikus raciona
lista) részéről, hogy Bibó a kérdés történeti 
elemzését a dinasztikus európai rend dicsé
retével kezdi. A vesztfáliai békével kezdődő 
csaknem két évszázados korszakban, amikor 
a monarchikus állam már kellően modern 
volt ahhoz, hogy törvényen kívül helyez
ze a territoriális háború hosszú gyakorla
tát, vagyis amikor hadüzenet és békekötés 
egyeüen intézményhez és hatalomhoz kötő
dött, továbbá amikor a monarchikus állam
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már kellően dezideologizálódott ahhoz, hogy 
valláskülönbségek nem szolgálhattak had
üzenet okául, a dinasztikus európai rend ola
jozottan működött. Ennek a rendnek volt 
egy létező és elismert közössége, a „fejedel
mek családja”, amelyhez való tartozást senki 
sem veszélyeztette a játékszabályok könnyel
mű felrúgásával. Volt egy könnyen eldönthe
tő legitimitási elve, a dinasztikus legitimitás. 
Voltak eljárási szabályai, amelyek közé tarto
zott egyebek között, hogy a föld cseréje a le
gitimitás cseréjével is járt (tehát békekötés 
után senki sem bujtogatta engedetlenségre a 
másik monarchához átkerült egykori alattva
lóit), valamint az a meggyőződés, hogy a béke 
szigorát a győztes oldaláról enyhítenie kell a 
legyőzött becsülete iránti tapintatnak, lévén 
a becsület közös kincse az egész dinasztikus 
famíliának. Végezetül pedig, noha a monar
chikus állam harcias és vitézi szellemű volt, a 
háború benne egy szűk rendi-hivatásbeli ré
tegre korlátozódott, módozatai pedig, a val
lásháborúk ideológia szította brutalitásának 
elmúltával olyannyira mérséklődtek, hogy a 
lakosság csupán a zsebén, nem a bőrén érez
te meg terheit.

Bibónak semmi kétsége afelől, hogy a mo
narchikus szuverenitás forradalmi megdön
tése és a népszuverenitás bevezetése a „hala
dás” legnagyobb újkori tettei közé tartozik. 
De éppoly kevéssé kételkedik abban, hogy 
ami „progresszió” volt a demokrácia szem
pontjából, súlyos dilemmákat jelentett az új 
politikai egységek, a nemzetek egymás mel
letti létezése szempontjából. Az egységeket 
összekötő, konfliktusaikat megbékítő köte
lékrendszer, a monarchák dinasztikus euró
pai családja megsemmisült vagy a felismerhe- 
tetlenségig átalakult. A francia forradalom 
„hisztériájában” és Napóleon maximákat és 
önkorlátozást nem ismerő teijeszkedési tébo
lyában megjelent az új rém: a „forradalmi 
külpolitika”, amelynek földrengésszerű kö
vetkezményeit a bécsi kongresszus realizmu
sa és önmérséklete csak viszonylagosan tudta 
konszolidálni. A nemzet jogából kifejlődött 
két évszázad pusztító konfliktusainak fűtő
anyaga, a nacionalista szenvedély. Bibó szá
mára ugyanis nemzet (valamint elkötelezett
ség a nemzet iránt) és nacionalizmus nem 
szükségképpen összetartozó fogalmak. A 
nemzet a demokratikus átalakulás termé

szetes kerete, az egyeden, amelyben ember- 
csoportok kollektív önrendelkezése, a mo
dern szabadság egyik jellegzetes formája, 
megvalósulhat. A nacionalizmus viszont eh
hez az új kerethez illesztett ideológia, amely 
-  többnyire fölöslegesen és gyakran veszedel
mesen -  többet akar kimondani annál, mint 
hogy egy bizonyos embercsoportnak joga és 
kinyilvánított akarata van magát kollektiven 
meghatározni, mint másoktól elkülönült és a 
szabadság, valamint saját hagyományai alap
ján berendezkedett közösséget. A nacionaliz
mus kétes többlete, mely a magunk kollektív 
különbségének és a másokkal való univerzá
lis-politikai összekapcsoltságunknak a meg
éléséhez csupán rejtélyes „nemzeti” szubsz
tanciákat ad hozzá, a „nemzetek koncertjét” 
a süketek olyan párbeszédévé alakítja át, 
amelyből mindenki pusztán saját egyedülálló 
nagyságának panegyricusát, tulajdon párat
lan sérelmeinek elégiáját, mások teljesítmé
nyeinek travesztiáját és szenvedéseinek paró
diáját hallja ki. Végezetül, a demokratikus 
nacionalizmus kora betetőzte saját kétes áldá
sait a háború „demokratizálásával”, vagyis a 
lakosság legszélesebb körű bevonásával a 
technológiailag modernizált hadviselés bor
zalmaiba. Jogos büntetésképpen, a totális há
borúban az egykori demokratikus nacionaliz
musok nagy része átalakult totalitarizmussá.

Bibó azonban úgy véli, hogy, először a fa
sizmus összeomlásával, másodszor a hadvise
lés nukleáris módjának, mint elborzasztó le
hetőségnek a megjelenésével, harmadszor a 
kommunista totalitarizmus átalakíthatóságá
nak vagy mérséklésének reményével (ezt a 
reményt ő sosem adta fel), felmerül a nem
zetek közti viselkedést szabályozó elvek újra
fogalmazásának mind a lehetősége, mind a 
parancsolata. Ezt a munkát csak akkor lehet 
elvégezni, ha visszaiktatják jogaiba azt az 
alapelvet, amely az első világháborút követő 
látványos kudarca után súlyosan kompromit
tálódott, és látszólag teljesen eltűnt a törté
nelmi süllyesztőben: a nemzeti önrendelke
zés elvét. A klasszikus és modern liberális el
lenvetések (tehát az a meggondolás, misze
rint jogok csak egyénekhez, nem csoportok
hoz rendelhetők, vagy a másik, amely szerint 
jogok mindig és minden vonatkozásban pá
rosulnak kötelességekkel, s ha ez igaz, rejtel
mes kollektív kötelességek egészítenék ki a
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kollektív jogokat), nem látszanak különöseb
ben foglalkoztatni Bibót. Ő, valószínűleg he
lyes elméleti és politikai ösztönnel, abból in
dul ki, hogy kollektív jogok, köztük létező és 
lehetséges nemzetek önrendelkezési joga is, 
már elismertek vagy a jövőben megfogalmaz
hatók a szabadság általános alapelvéből. A 
kérdés csak az, miképpen tud az elv működ
ni a politikai gyakorlatban.

Sokat mond Bibó megfontolásairól az ön
rendelkezési joggal konkurens elvek felsoro
lása. Ezek szerinte a következők. Első helyen 
áll a nemzetiségnek a Volkstumból kiinduló 
elve, tehát az a princípium, amely a politikai 
államot egy etnikum nemzetileg egyneműsí- 
tett államává tenné. A második a történeti jo
gok elve, mely évszázados jussokat akar 
szembeszegezni a jelen önrendelkező akara
tával. A harmadik a stratégiai érdekek elve, 
mely szerint egy állam katonai megfontolá
sai, például melegtengeri kikötőkhöz való 
hozzáférhetősége, magasabban állnak a rang
sorban, mint azon embercsoport önrendel
kezési akarata, mely az adott területen él. A 
sor végén áll valamely állam területi sérthe- 
tedenségének elve és joga. Bibó szemláto
mást ez utóbbit tekinti a legfontosabb konku
rensnek, mert ez az egyetlen, amelynek ese
tében jog joggal, szabadság szabadsággal áll 
szemben. (Ami még akkor is igaz marad, ha 
elfogadnánk Bibó erősen vitatható állítását, 
miszerint a kettő közül csak az egyik, az ön- 
rendelkezés tekinthető elvnek, a másik, a te
rületi sérthetetlenség, csupán az az intézmé
nyes keret, amelyben az elv megvalósul.) Ez 
utóbbi volna tehát az a klasszikus helyzet, 
melyben az erőnek kellene döntenie. S Bibó 
kellőképpen realista ahhoz, hogy megváltja: 
az erő nem mindig volt és nem is mindig lesz 
kiiktatható ebből a konfliktusból. De maxi
ma, amely ezekre a szituációkra vonatkozik, 
mégis így hangzik: keresd azt az intézményes 
-  nemzet fölötti -  keretet, amely a szabadság 
elsődlegessége alapján áll, és amelynek kere
tében az ilyen konfliktusok békésen megold
hatók.

Az itt érvényesülő meggondolások minde
nekelőtt negatívak. A konfliktusok rendezése 
nem lehet egy „világelit” műve. Magának a 
világelitnek a gondolata is inkább a késő fel
világosodás kozmopolita vezető rétegének 
korához, tehát a múlthoz tartozik, mintsem

a nemzetek korához, a jelenhez. Nincs értel
me előzetes szabályok után kutatni vagy azo
kat valamely „nagy tervezetben” előre meg
fogalmazni. Bibó szüntelenül hangsúlyozza, 
hogy a nemzetközi bíráskodás ügyeiben a bí
ró előbb létezik, mint a szabály. Nem számít
hatunk e téren a hagyományok megtámasztó 
erejére sem. A nemzetközi egyezségek és 
szerződések történelme igen rövid, és közel
múltjuk inkább káros, mint épületes eredmé
nyekkel járt: a pacta sunt servanda elve mintha 
tökéletesen eltűnt volna a nemzetek közti vi
selkedés kódexéből. A realista Bibó persze jól 
tudja, mi rejlik a diszharmónia mögött, ne
vezetesen a nagyhatalmak ideológiai megha- 
sonlása és szembenállása. A „nagyhatalmak”, 
melyek fogalmát és előjogait a bécsi kongresz- 
szus hozta létre, Bibó szerint a nemzetközi 
közösség de facto alkotmányozó erői. De ah
hoz, hogy alkotmányozó munkájukat el is vé
gezhessék, fel kell számolniuk ideológiai 
szembenállásukat, és enyhíteniük kell azokat 
a természetes nehézségeket, amelyek eltérő 
politikai „nyelveikből”, azaz politikai kultúrá
jukból következnek. Ez a javaslat, amely 
megfogalmazása idején egy különc értelmisé
gijámbor óhajának tűnt, Bibónak azon a rea
lisztikus meggondolásán alapult, hogy a mo
dernitásban a szabadság, amelyet a nyugati 
demokráciák képviseltek, és a szociális igaz
ságosság, amelyet a keleti szocializmus ját
szott ki a demokrácia ellen (miközben szem
rebbenés nélkül zsákmányolta ki saját lakos
ságát), nem kibékíthetetlen elvek, semmi
képp sem olyanok, melyeknek ideologikus 
szembeállítása indokolttá tenné a nemzetközi 
érintkezés működőképes rendszerének meg
bénulását.

Egy megújult vagy „ideális” Egyesült 
Nemzetek Szövetsége lebegett Bibó szeme 
előtt, amikor megfogalmazta elméleti és gya
korlati javaslatát a nemzetközi kapcsolatok 
intézményrendszerének életre galvanizálásá
ról. Nem valamiféle világkormány magva 
lenne ez az organizmus, hanem egy pártatlan 
döntőbíróság, élén a főtitkárral, aki nem 
csúcsminiszter, hanem döntőbíró (az angol 
„umpire” szó értelmében), amelyhez az önren
delkezési joggal kapcsolatos ügyekben való 
döntés, és nem „a világ igazgatása” tartozna. 
Ez a globális döntőbíróság pótolhatná a maga 
demokratikus eljárásjogával és a döntőbíró
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döntéseiből kialakuló szokásjogával a rég el
süllyedt dinasztikus családot, ez töltené be azt 
az űrt, amely a demokratikus nacionalizmus 
korában a nemzetek között tátong.

Hogy 1989 mit „igazolt” Bibó elvárásai
ból, annak tekintetében még korai lenne 
mérleget készíteni. „Máltát” lehetett Jalta 
folytatásának olvasni, és az Öböl-háború szö
vetségének kényes egyensúlyát nagyhatalmi 
zsarolás nyomán létrejött szolgai engedel
mességnek; lehet, fordítva, a Bibó megkíván
ta nemzetközi konszenzus első nagyszabású 
eredményeinek. Bármi legyen is interpretá
ciónk, azt aligha vonhatjuk kétségbe, hogy 
effajta konszenzus csak akkor jön valaha is 
létre, ha azok, akik döntenek a béke, a hábo
rú és az önrendelkezés ügyeiben, inkább Bi
bó kis remekművét forgatják, mintsem a po
litikai technológia legújabb kézikönyveit bújják.

Fehér Ferenc

II

Bibó István összegyűjtött munkái jelenleg 
két, egyformán négykötetes kiadásban férhe- 
tők hozzá. Elsőként az Európai Protestáns 
Magyar Szabadegyetem (Bern) jelentette 
meg 1981-84-ben az életmű egészét, majd 
pedig 1986-ban a Magvető Kiadó (Budapest) 
három kötetben adta közre Bibó tanul
mányait, s ez 1990-ben, a negyedik kötet ki
adásával lett teljessé. A Különbség azokat az 
írásokat tartalmazza, amelyek a berni összki
adásban megjelentek, de kimaradtak a hazai 
három kötetből. Ez abban a pillanatban szü
letett, amikor az Európai Protestáns Magyar 
Szabadegyetem már publikálhatta Magyaror
szágon a korábban politikai megfontolások
ból a hazai kiadásból kihagyott tanul
mányokat, de a hazai negyedik kötet még 
nem jelent meg. A KÜLÖNBSÉG tartalmazza 
Szabó Zoltánnak 1960-ban a HARMADIK ÚT 
című Bibó-tanulmánygyűjteményhez írt be
vezetőjét, Bibó Istvánnak a közigazgatási re
form kapcsán született fogalmazványait 
1946-47-ből, 1956-os írásait és későbbi poli
tikai, személyes jellegű megnyilatkozásait, vé
gül A NEMZETKÖZI ÁLLAMKÖZÖSSÉG BÉNULT
SÁGA ÉS ANNAK ORVOSSÁGAI című, 1976-ban 
angolul publikált könyv magyar szövegét.

Az írásokat tehát részben a véletlen hozta 
össze egy kötetbe, részben pedig a Kádár
korszaknak azok a cenzurális szempontjai, 
amelyeket lehetne ugyan elemezni, de Bibó 
István életműve szempontjából valójában ér
dektelenek. A közölt szövegek a sokszínű 
szellemi hagyaték igen különböző területei
ről származnak, így talán megengedhető, 
hogy a recenzióban inkább a bibói örökség 
néhány általánosabb kérdéséről írjunk.

Talán szokványos, de semmiképpen sem 
indokolatlan azzal a kérdéssel kezdeni, hogy 
időszerű-e ma Bibó István. Az 1949. vagy 
1944. évi fordulatok előtti magyar gondolko
dók újrafelfedezése régebbi tendencia a 
rendszerváltás során megteremtett sajtósza
badságnál, de ez utóbbi tehette amazt teljes
sé. Ma szinte elöntenek bennünket a reprin- 
tek, az elhallgattatásból, a tiltásból vagy kül
földről visszatért művek. Divat a visszafordu
lás, divat az, hogy szellemi tradíciót keresve, 
negyven-ötven évet átugorva, a megelőző ko
rokhoz nyúlunk vissza. Ez része a közelmúlt 
négy évtizedétől, fél évszázadától való elfor
dulásnak. Miközben mindazon szerzők és 
művek újra elérhetők, akiktől-amelyektől a 
korábbi rendszer óvott minket, vagy egyene
sen eltiltott, hiányzik a valódi újrafelfedezés, 
szellemi hagyományaink mélyebb feltárása és 
értékrend, irányzat szerinti újrarendezése. A 
változások mai kapkodásában elmarad a 
megjelenő régi írások és alkotók kritikai mél
tatása. Megindult ugyan a kialakult és pola
rizálódó szellemi-politikai mozgalmainknak 
megfelelő hagyományok kialakítása, de eb
ben a közvetlen politikai jelleg dominál, s az 
erősen leegyszerűsítő nézetekben jelenlegi -  
gyakran nem túl épületes -  irányzatos vitáink 
közvetlen leképeződését fedezhetjük fel. így 
a magyar társadalom jellegéről, történel
münkről újra elénk kerülő nézetek vagy a 
szellemi elit egy részét megosztó népi-urbá
nus vitában képviselt álláspontok a mai mo
dernizációs (párt-)programok megosztottsá
ga szerint rendeződnek el. Ezzel nemcsak az 
alkotók és az irányzatok vesztik el valós kü
lönbségeiket, hanem szellemi életünk tagolt
ságában is veszélyes leegyszerűsítések válnak 
uralkodóvá, a még mindig létező sokszínű 
társadalmat és gondolkodást elfogadhatatat- 
lan azonosulásokra kényszerítik.

Bibó István gondolatai még a nagy feltá
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madás előtt lettek népszerűekké, de tagadha- 
tadan, hogy éppen olyan jelenség Bibó mai 
divatja, mint számos más társáé. Az ő életmű
ve, hál’ istennek, ellenáll a beskatulyázásnak, 
írásai nehezen sorolhatók be a népi-urbánus, 
kuruc-labanc vagy más duális felosztásokba. 
A bibói életmű korpusza jelenleg adott, elér
hető, újraolvasása mai gondjaink feletti töp
rengésekhez is kiindulást jelent, de időszerű
ségét talán még inkább szellemi-erkölcsi ma
gatartása adja ma is.

Jelenlegi problémáink szemszögéből köze
lítve Bibó István írásaihoz, meglepő, hogy 
mennyire szelektív az egyes gondolatok idé
zése, használata. A KÜLÖNBSÉG első része az 
1945 utáni közigazgatási reformmal kapcso
latos -  néhány kézirattöredék mellett a szer
ző egy 1946-os hivatali előterjesztése találha
tó meg itt. Tudjuk, Bibó hivatali tevékenysé
gének központi feladataként a közigazgatási 
reformot tekintette, a megkezdett munkát a 
Kelet-európai Intézet élén is folytatta, majd 
pedig az 1970-es években szakértőként szólt 
hozzá a településfejlesztési elképzelésekhez. 
Viszonylag korán feltárhatóvá vált munkás
ságának e vonulata, ma mégis az elfelejtett 
kérdésekhez sorolható. A helyi közigazgatás 
kérdésében a rendszerváltás idején végül 
erősebb lett a hatalomváltás igénye az átgon
dolt reformnál, ezt követően pedig az önkor
mányzat, a decentralizálás problémája a po
litikai csaták kitüntetett terepévé vált. A bibói 
reformgondolat, a közhivatalnok szerepé
nek, lehetséges társadalmi helyének újjágon- 
dolása a szolgálat és szakszerűség jegyében -  
nincs napirenden.

Hasonlóan „szunnyad” A nemzetközi ÁL
LAMKÖZÖSSÉG bénultsága... című munka is. 
Várat magára még e tömör, nehezen olvas
ható könyv hazai kritikai fogadtatása jogásza
ink, de történészeink részéről is. A területi 
problémák tárgyalásos rendezésével, az ön- 
rendelkezés és a nemzetközi bíráskodás kér
déseivel foglalkozó könyvet újraolvasva óha
tatlan a kérdés, hogy az Öböl-háború idején, 
a kurd problémával szembenézve, a déli ha
tárainkon kitört polgárháború súlyosbodását 
figyelve, a Szovjetunió felbomlását végignéz
ve miért nem nyúlt vissza politikai gondolko
dásunk Bibóhoz. Még ha talán naivak és el
avultak lehetnek is a konfliktusok lehetséges 
megoldására vonatkozó fejtegetései, a feudá

lis legitimációról és a modern nemzet kiala
kulásáról vagy a nemzetközi életben a francia 
forradalom óta bekövetkezett változásokról 
szóló történeti elemzései (a nemzetek és né
pek háborúja, a nacionalizmus mint tömeg
érzés stb.) -  mégis inspirálók, kritikusan to- 
vábbgondolhatók ma is.

Divat és felejtés -  azaz szelektív újrafelfe
dezés. S ez a szelekció nem az életmű ellent
mondásosságából fakad, hanem a valódi fel
dolgozás hiányából. Ide kívánkozik egy má
sik kérdés is: Utánozható-e a bibói módszer? 
Fogalmait gyakran nem merjük átvenni -  ki 
merne ma nemzeti alkatról írni, szolgálatról 
vagy szociális érzékről? Ugyanakkor nemrit
kán találkozunk azzal, hogy politológusok, 
politikáról író elemzők Bibót követve kísérel
nek meg körbejárni egy-egy problémát. Eze
ket az okfejtéseket olvasva, bennem mindig 
maradt valami hiányzérzet. Bibó esetében 
nem pusztán a formális eljárások, a fogalmak 
alkotják a módszert, és nemcsak a szemlélet, 
hanem ahhoz szorosan hozzátartozik a mö
götte álló moralitás is. Életműve nemcsak 
gondolatok rendszere, hanem morális és 
szellemi-emberi magatartás is. Számos gyak
ran idézett megfogalmazásának igazsága 
(például, hogy demokrata az, aki nem fél) -  
nem tartalmi, hanem erkölcsi jellegű.

Magamnak a 70-es években fedeztem fel 
néhány fontos Bibó-mondatot, s ezeket ma is 
időszerűnek tartom. A német fasizmus, Hit
ler társadalmi támogatottságáról (fasiszta 
nép?) értekezve mondja: „Mondhatnám úgy, 
hogy mindazokon a pontokon, ahol a hitlerizmus 
az európai értékek színe előtt elégtételt akart szerez
ni a németség számára, a németség több mint ki
lencven százaléka hitlerista. Mindazokon a ponto
kon azonban, ahol a hitlerizmus radikálisan szakí
tani akart az európai értékek rendjével, a németek 
több mint kilencven százaléka ma sem hitlerista. A 
németek túlnyomó többsége hitlerista volt, ha a ver- 
sailles-i békeszerződés katonai rendelkezéseiről vagy 
az osztrák és a szudéta Anschlussról volt szó, de 
elenyésző kisebbség kivételével ma sem hitlerista, ha 
zsidó asszonyok és gyerekek legyilkolásáról van 
szó.” Nem történelmi értelemben, nem sta
tisztikailag vélem igaznak és bölcsnek e for
mulát, hanem erkölcsi mérlegelésként.

Hasonlóan megfontolandó a zsidókérdés
ről írt munkájában az az ítélete, miszerint 
nem azt kell vizsgálni, hányán mentették zsi
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dó ismerőseiket, hányán menekültek meg 
környezetük segítségével, hanem a társada
lom egészének a légköre a fontos: „Ha mond
juk, Dámában -  hogy ne egy harcoló országról be
széljünk -  egy üldözött abba a helyzetbe került, hogy 
az első nyitott kapu alá be kellett menekülnie, az 
első útjába eső házban segítséget kellett kérnie, túl
nyomó valószínűséggel arra számíthatott, hogy ezt 
valami módon meg is kapja, s ha nem is talál min
den házban a teljes önfeláldozásig menő segítségre, 
mindenesetre olyanokra talál, akik magukat az 6 
ügyével azonosítják, s a gondját igyekeznek felven
ni; kisebb részben számíthatott esetleg közönyre, el
utasításra vagy óvatos elhúzódásra; arra pedig, 
hogy üldözőinek feladják, csak mint kivételes sze
rencsétlenségre kellett számítania. Ezzel szemben 
Magyarországon, ha ismeretlen házba egyáltalán 
be mert kopogni, a közönyre, elutasításra és elhú
zódásra számíthatott, mint normális valószínűség
re, a feladásra, mint aránylag kisebb mértékű, de 
még mindig reális valószínűségre, s a segítségre, 
mint váratlan, alig remélt szerencsére." E megfo
galmazás igazsága megint csak nem történeti 
tényszerűségében, valamilyen történések 
közti összefüggések felismerésében rejlik, ha
nem emberi-morális megalapozottságában. 
Bibó elemzései, gondolatai mögött egy meg
értő, de kegyetlenül ítélni is tudó erkölcsi fel
fogás áll. Olyan magatartás, amelyik ma leg
inkább hiányzik közéletünkből. Abibói erköl- 
csiség sokban teszi egyedivé, kivételessé és ta
lán utánozhatatlanná írásainak elemző és ér
tékelő módszerét.

A bibói szellemi örökség egyik legélőbb és 
legtöbbet idézett vonulatát az európai és még 
inkább a magyar társadalomfejlődésről kifej
tett értelmezései jelentik. Mindazok, akik Bi
bó István közelébe kerülhettek, tanúsítják, 
hogy- Szűcs Jenő szavaival-,,a történelmet mi
lyen halálosan komolyan vette”. De a szubjektív 
érdeklődésen túl gondolkodásában is köz
ponti helye volt annak. Megint csak Szűcs Je
nő pontos megfogalmazását kell idéznünk: 
„Ez a tudós politikai gondolkodó a történelem tu
dósainak is példát mutatva volt tudatában annak, 
hogy a »történések« mögött a századokon átnyúló- 
an, hosszú távon is bizonyos •szerkezetek" lényege
sek, amelyek a jelen számára egyszerre jelölnek ki 
határokat és kínálnak lehetőségeket.” E meggyő
ződés formálta tanulmányainak, gondolat
meneteinek ismétlődő szerkezetét -  Bibó 
mindig a történelemből kibontva írja le a je

len helyzeteit, dolgozza ki fogalmait, jelöli ki 
a cselekvési lehetőségeket. Ennek jó példái a 
KÜLÖNBSÉG kötetben szereplő vázlatok köz- 
igazgatásunk történetéről (ezek a töprengé
sek munkamódszerébe is bepillantást enged
nek) vagy akár A nemzetközi államközös
ség BÉNULTSÁGA... című munka visszatérő fej
tegetései a XVIII. század végén a francia for
radalom hatására végbement változási folya
matokról. A jelen bizonytalanságait -  véli Bi
bó -  a végig nem vitt változások, a rosszul 
megoldott helyzetek okozzák.

De hasonló okokból követi mindenkor a 
jelen változásait is, legyenek azok az ötvenes 
évek hazai ideológiái (marxizmus) vagy a het
venes évek világméretű átalakulásai. Bibó so
sem gondolja azt, hogy az egyszer felfedezett 
és megértett történeti folyamatok ismereté
ben lezárttá válik a múlt. írásai arról tanús
kodnak, hogy a mindenkori jelen átélése és 
feldolgozása újra meg újra beépül múltszem
léletünkbe is. A múltbeli folyamatok, a jelen
beli változások együtt adják a meghatározott
ságot és a lehetőségeket -  egyeüen kor, tör
ténelmi tapasztalat sem hagyható egyszerűen 
el, legyen az zsákutca vagy kellemetlen köz
játék.

E szemléletben a történelem nem példa
tár, ahonnan szeszélyeink szerint vagy akár 
szigorúbb logikai-módszertani eljárások segít
ségével példákat, esettanulmányokat emel
hetünk ki, hanem egységes folyamat, amely
nek terméke társadalmi csoportjaink identi
tása, az emberi, a társadalmi és államközi 
kapcsolatok formája, kultúrája.

Bibó széles körű történeti műveltsége nem 
hivalkodó -  írásait olvasva nem találkozunk 
tudós hivatkozásokkal, történettudományos 
nagyképűséggel, egyszerűen az az érzésünk, 
hogy a szerző otthon van a múltban, biztosan 
igazodik el annak tényei és jelenségei között. 
A filológusoknak nem lesz könnyű dolguk, 
ha Bibó történeti műveltségének forrásait 
szedik majd össze.

A magyar társadalomfejlődéssel, annak el
torzulásával Bibó elsősorban 1945-48 közötti 
írásaiban foglalkozott. A politikai kultúra a 
nemzeti és politikai közösség „egészsége” ol
daláról vizsgálta a társadalom történetét -  tá
maszkodva a kor modern történészi munkái
ra (Hajnal Istvánt és Szabó Istvánt említi ki
emelve). 1949 óta újabb zsákutcás moderni
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zálódási kísérleten estünk át, s az 1956-os 
nemzeti felegyenesedés, majd bukás után a 
társadalom tovább mozdult -  újabb torzulá
sok épültek be alkatunkba. Mai történeti tu
dásunk tehát két szempontból is bővült, gaz
dagodott -  egyrészt újabb fél évszázad ma
gyar és európai történelme a korábbi társa
dalomról létező ismereteinket is más színben 
láttatja, másrészt a történettudomány -  kor
látozott mozgástere ellenére -  a múlt megis
merését számos ponton elmélyítette. Amikor 
szociológusaink, közgazdászaink és politoló
gusaink felfedezik Bibó István történeti 
elemzéseinek ma is érvényes gondolatait, azt 
is figyelembe kell venni, hol változott vagy 
bővült azóta történeti szemléletünk, ismeret- 
anyagunk. Az 1960-as évek történészvitáiban 
láthatjuk ugyan utólag a kor politikai-ideoló
giai legitimizálási kísérleteit, de tagadhatat
lan, hogy ezek az ütközések tartósan és talán 
visszafordíthatatlanul elvetettek bizonyos pa
radigmákat, és újakat tettek helyükre. Bibó 
szuggesztív elemzéseit olvasva ezeket a fejle
ményeket is szembesíteni kell az ő nézeteivel.

Tudjuk például, hogy Bibó a magyar alkat 
eltorzulását a nemzeti történelemben kereste
-  meggyőződése szerint a XVI. századtól fel
rajzolt kórkép két rossz fordulópontja a XVI. 
század eleje (Werbőczy) és a kiegyezés volt. 
„A magyar politikai és társadalmi fejlődés megza
varodásának kezdő időpontjául nyugodtan vehet
jük a XVI. század elejét... Ekkor indul útjára az 
újkari magyar társadalomfejlődés legkártékonyabb 
jelensége, a paraszttól alig különböző és mégis ural
mi szellemmel és társadalmi kiváltságigénnyel telí
tett parasztgyűlölő kisnemes.” (ELTORZULT MA
GYAR ALKAT, ZSÁKUTCÁS MAGYAR TÖRTÉNE
LEM.) A történetszemlélet bővülő aspektusai 
(a modern gazdaság- és társadalomtörténet) 
szemszögéből ma biztosan másképpen kell 
fogalmaznunk. A XVI-XVII. század -  a Bibó 
által említett szellemi mozgékonyság mellett
-  gazdasági és társadalmi téren is mozgást, 
fellendülést, majd hanyatlást jelentett. A pa
raszti felemelkedés csatornái -  éppen a ne
mesítéseken, a katonaság formálta vitézlő 
rend és a hajdúság szabadabb státusán át -  
adva voltak, a társadalmi csoportok (nemes- 
ség-főnemesség, nemesség-parasztság) közöt
ti távolság sem nőtt, a hazai polgárosodás is 
ígéretes volt. A XVII. században az európai 
és hazai recesszió sem azonnal merevítette

meg a társadalmat. A Werbőczyre épülő me
rev, rendies társadalomfelfogás, a kisúri rend 
a XVIII. század terméke, s talán a lesüllyedő, 
a gazdasági fellendülésbe már bekapcsolódni 
nem tudó köznemesi csoportok védekezési 
formájaként vált elterjedtté. (A mai szocioló
gia nyelvén státusinkonzesztenciáról beszél
hetnénk.)

Hasonlóan átgondolandó a kiegyezés tár
sadalmi hatásának megítélése is. A bibói 
egyértelműen negatív megítélés talán politi
kai téren s még inkább a politikai kultúra te
rén (hazugságok) elfogadható -  de gazdasági 
síkon már az ellenkezője az elfogadott nézet, 
és megindult a kiegyezés társadalmi követ
kezményeinek újraértékelése is. Bibó még 
azt vallotta, hogy a kiegyezés terméke a „fel
felé követelődző, lefelé rangtartó úriember”, s a be
lőlük felépülő úri középosztály a werbőczyá- 
nus kisnemesség rossz hagyományait folytat
ta. Véleménye szerint „a magyar társadalom 
úgy, ahogyan 1867-ben minden téren mozdulat
lanná merevedett, szerkezetének alapjellegében, ha 
jogi intézményeiben nem is, feudális, pontosabban 
rendi társadalom volt". Ma már inkább a dua
lista társadalom dinamizmusát emelnénk ki, 
s a megtorpanást a századfordulóra tennénk, 
a megmerevedés pedig jóval későbbi jelenség 
-  a két világháború közötti társadalmat jelle
mezte. Talán megint csak az úriemberek, az 
úri középosztály -  a gyors változásokban ek
kor vesztes csoportok védekező magatartása 
formálta normák lettek széles körben elfoga
dottá a polgárosodás megtorpanása után, a 
gazdasági nehézségek viszonyai között.

Bibó mindenkor a politikai-jogi szférában 
mutat rá a megrekedés, a torzulás forrásaira, 
elvetve a korábban uralkodó magyarázatot, a 
külső uralmi tényezők elsődleges szerepét. 
Mai társadalomtörténetünk inkább fordul a 
népesedés, gazdaság és társadalom változásá
nak más tényezőihez a társadalom jellegé
nek, dinamizmusának vizsgálatakor. A ma
gyar társadalmat és gazdaságot Európába 
visszahelyezve, a belső torzulás mellett a kül
ső lehetőségek, a mozgástér problémája is ki- 
emelődik. A XVI. század elején Werbőczy ál
tal megfogalmazott jogi és társadalomszem
lélet tételeit megelőzte a városi-mezővárosi 
fejlődés megtorpanása. A társadalomfejlő
désnek csak egyik összetevője az intézményes 
politikai rend, az abban élő ideológiák rend
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szere, a másik tényezőt a gazdasági felhalmo
zás lehetőségei, az életmódváltás, a társadal
mi mobilitás és változás tendenciái jelentik.

A gazdaság- és társadalomtörténet, a mű
velődéstörténet új eredményeire alapozva ta
lán ma már felrajzolható a magyar társada
lomfejlődés új vázlata, amely egyrészt vissza
tér a korábbi értelmezésekhez, meghaladja és 
szintetizálja múltbeli és mai vitáinkat, újra 
visszahelyezi tudásunkat az európai kontex
tusba. Ennek hiányában az empirikus kuta
tások révén nyert ismerettömeg elszigetelt 
szakmai tudás marad, s csak újra meg újra 
körbejárjuk múltunk értelmezési lehetősége
it, de nem bővül valós ismeretanyagunk.

Az életmű áttekintése során más feladatok 
is sürgetően megfogalmazhatók. Bibó István 
történelemszemléletének alapvető hazai for
rása Hajnal István szociologikus társada
lomtörténeti felfogása, és hatott Bibóra ba
rátja, Erdei Ferenc is. Az eszmetörténeti ku
tatás feladata az, hogy pontosan feltárja a ha
tásokat, átvételeket és eltéréseket. Jelenleg a 
három életmű közös és eltérő pontjai alig is
mertek, Hajnal István gondolatai, fogalmai 
Bibó közvetítésével és hozzá kötődve lettek 
ismertek, Erdei Ferenc kettős társadalomról 
vallott nézetei időnként Erdei-Bibó-koncep- 
cióként jelennek meg, jóllehet Bibótól távol 
áll Erdei szociologikus szemlélete, noha idézi 
és értelmezi Erdei nézeteit. Nem használ tisz
tánlátásunknak az sem, hogy a szellemi és 
politikai divatok szerint hol Erdei, hol Bibó 
emelődik ki. (Jól példázza ezt az Erdei-élet
mű bemutatása során született Bibó-interjú- 
sorozat, amelyik aztán önálló Bibó-portrévá 
formálódott.) Hajnal István összegyűjtött ki
sebb írásai pedig évek óta kiadóra vagy szer
kesztőre várnak.

Benda Gyula

MEGKÉSETT
KAPCSOLÓDÁS

Bibó-emlékkönyv /-//.
Századvég-Európai Protestáns Magyar Szabad- 
egyetem, 1991. 406 + 453 oldal, 500 Ft

A  recenzensnek, ha  szabályszerű ismertetést 
akar írn i a  BiBÓ-EMLÉKKÖNYV-ről, könnyű 
dolga van: abból az evidenciából indulhat ki, 
hogy a szamizdatantológia a maga idejében 
(vagyis az 1980-as évek első felében) igen je 
lentős erkölcsi, szellemi és politikai te tt volt, 
és kétségkívül üdvözlendő dolog, hogy végre 
nyom tatásban is hozzáférhető. Megpróbál
hatja  elkészíteni annak  m érlegét, miféle gon
dolkodói készségek gyűltek föl a  hetvenes 
évek vége felé, hogy javaslatot tegyenek a 
m agyar társadalomfejlődés különféle torzu
lásainak korrigálására, s  hogy kísérletet te
gyenek az értelm iség (pontosabban: a  gon
dolkodói elit) hivatástudatának ado tt hatalmi 
viszonyoktól nem  függő, felelős megfogal
mazására. A B ibó-emlékkönyv e  kísérletek 
egyik (s talán legátfogóbb és legjelentősebb) 
koncentrátum a, s többek között éppen  kon- 
centrátum  volta m iatt rekesztődött ki a nyil
vánosságból, ám  sem  célját, sem hatását te
kintve nem  választható külön azoktól a ha
sonló szellemű tudom ányos, filozófiai és iro
dalm i törekvésektől, amelyek akkoriban és a 
megelőző években eljutottak (vagy m ajdnem  
eljutottak) a  nyilvánosság elé. Úgy is m ond
hatnám , hogy a m agyar értelm iség legjava 
(például a  Bibó-emlékkönyv szerzői) a  het
venes években igen sok figyelemre méltó dol
got elgondoltak, és ezek nagy (sőt legna
gyobb) részét publikálhatták is; az, hogy az 
akkori nyilvánosság félnyilvánosság volt, az 
o tt publikált igazságokat nem  feltétlenül tette 
féligazságokká. Másrészt az akkori publikáci
ókból -  éppen  a nyilvánosság korlátozott vol
ta  m iatt -  utólag nem  lehet rekonstruálni a 
korszak szellemi összképét és annak  valódi 
kulminációs pontjait; ehhez figyelembe kell 
venni a m agyar szellemi élet külföldön pub
likált, illetve belföldön nem  publikált teljesít
ményeit is.

H a  a  Bibó-emlékkönyv-rő l m int kordo
kum entum ról akarnék recenziót írni, akkor


