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Deák Ágnes

BIBÓ ISTVÁN
POLITIKATUDOMÁNYI ELŐADÁSAI 

A SZEGEDI EGYETEMEN -  1946-47

Ribó Istvánt 1946júliusában nevezték ki a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jog- 
tudományi Kara politikai tanszékére egyetemi nyilvános rendes tanárrá. Egyetemi ta
nári működése hivatalosan 1950 őszén szűnt meg, amikor a kar dékánja „illetékes hely
ről nyert felhívás alapján” levélben kéri Bibót, hogy adja be nyugdíjaztatási kérelmét. 
Egyetemi pályafutásának legintenzívebb szakasza az 1946/47-es tanév, amelyben a 
tanrend tanúbizonysága szerint nemzetközi jogi előadásokon és szemináriumokon, A 
demokrácia problémái című előadásán kívül heti öt órában tartotta Politika című főkol
légiumát. Ezen kurzus megismétlésére a következő tanévekben már nem került sor, 
mivel a kulturális kormányzat erőteljes lépéseket tett e tárgy oktatásának marxista 
szellemű egységesítésére, ezért Bibó tevékenységének fő színterét áthelyezte a Kelet
európai Tudományos Intézetbe. A szegedi egyetemen ezután főkollégiumot nem hir
detett, előadásait azonban továbbra is megtaláljuk a tanrendben Szabadság, képviselet 
és önkormányzat, A legitimitás, Modern államelméletek címmel. Egykori diákjának, Szent- 
péteri Istvánnak a visszaemlékezése szerint az 1947/48-as tanév második félévében 
meghirdetett egy a tanrendben nem szereplő előadást is A fasizmus társadalmi és politikai 
hátteréről. Még az 1948/49-es tanév második félévének tanrendjében is találkozunk 
Bibó István nevével, a kiskollégiumok között Közigazgatástan és Az európai nemzetek és 
a nemzetiségi kérdés kurzusával. A Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára (Ms 
5116/12-21) őrzi ebből az időszakból nemzetközi jogi előadásainak és Politika című 
főkollégiumának gépiratos jegyzeteit, valamint egy munkástanfolyam részére készí
tett szociológiai előadásainak vázlatait. Gondosan felépített, megfogalmazott, meg
szerkesztett szövegek ezek, mégis tudjuk, hogy távolról sem tekinthetjük őket „végle
gesen” kidolgozott változatoknak. Hiszen már fent említett tanítványa is a következő
képp jellemezte Bibó István előadói személyiségét: „...általában gépelt jegyzetet vagy kéz
írásosjegyzetet hozott az előadásra, de azokat nem használta. Sokszor állva vagy sétálva a ka
tedrán, illetve a katedra előtt beszélt. Szemüveges arca összevont szemöldökkel szinte szuggerálta 
a hallgatóit. Néha nekem úgy tűnt, hogy nem is hozzánk beszél, lehet, hogy nem is látja, kik 
vannak ott. Annyira a saját pillanatnyi gondolatfűzése hatása alatt volt, hogy én magam is na
gyon sokszor úgy éreztem, hogy nem velünk, hanem saját magával van elfoglalva. Sőt az is erős 
sejtésem volt, hogy bizonyos dolgokat most, ebben a pillanatban másként lát, mint ahogy ő ezt 
előtte leírta. Másodpercekre megállt, mert úgy látszott, hogy valamit itt megváltoztatott, amit ő 
már többször rögzített és többször tisztázott magában. ” Mindezek mellett is ezek az előadás- 
jegyzetek rendszerezett és alaposan kifejtett összefoglalását nyújtják Bibó ebben az 
időszakban született politológiai esszéi elméleti alapjainak, másrészt történetfilozófiai 
és politikaelméleti gondolatainak kiindulópontját jelzik (ezen gondolatok érettebb ki
fejtését Az EURÓPAI TÁRSADALOMFEJLŐDÉS ÉRTELME című művéből ismerjük). A szö
vegek értékéhez hozzájárul az a tény, hogy didaktikai céljuk folytán a feltett kérdések



Deák. Ágnes: Bibó István politikatudományi előadásai a szegedi egyetemen -  1946-47 *819

és az azokra adott válaszok igen világos, bár néhány ponton talán éppen ezért kevésbé 
árnyalt kifejtést nyernek. Az életmű e szakaszából, az 1940-es évekből hasonlójellegű, 
rendszeres politikaelméleti fejtegetésekkel nem rendelkezünk (Az ÁLLAMHATALMAK 
ELVÁLASZTÁSA EGYKOR És MOST című akadémiai székfoglaló csak e gondolatmenet 
egyes elemeit érinti), de a politikatudomány funkciójára és az állam intézményének 
a társadalmi integrációban betöltött szerepére vonatkozóan ezek az előadásjegyzetek 
az életmű egészét figyelembe véve is egyedülállóan részletesen világítják meg Bibó 
István politikaelméleti alaptételeit.

Előadásait a politika mint szisztematikus tudomány funkciójának meghatározásával kezdi. 
Következetesen a „politika” terminológiát használja mindenféle megkülönböztető jel
ző nélkül, a mai politikaelmélet avagy politológia terminológia értelmében. Nem 
pusztán szóhasználati kérdés ez Bibó számára, hiszen kifejti, hogy tárgyát ezzel is el 
kívánja különíteni a XIX. század második felétől elterjedt „általános államtan” foga
lomtól, amely csupán a politikai gyakorlat leírására, rendszerezésére törekszik, s 
amely ezáltal tudatosan „depolitizált” formája e tudománynak. Bibó kiindulópontja 
az a tétel, miszerint a politika a dolgok helyes intézésének tudománya, melyben az 
elmélet és a gyakorlat elemeinek egyaránt jelen kell lenniük. Mindvégig hangsúlyoz
za, hogy előadásaiban nem absztrakt elméleti problémákat kíván tárgyalni, hanem „a 
politikai élő folyamatokban megnyilvánuló dolgokat és ezeknek belső értelmét”. Hogy milyen 
jelentőséget tulajdonított e terminológiai kérdésnek, mutatja az a tény is, hogy Huszár 
Tiborral folytatott beszélgetései kapcsán is kitér erre a problémára: „Akkor régebben a 
politikának nevezett tanszékre kerültem, aminek akkortájt, nem sokkal előbb, Alkotmánytani és 
Közigazgatási tanszék lett a neve Moór Gyulának igen konzervatív reformműve alapján. Ennek 
az volt az indoka, hogy a politika félreérthető kifejezés, de nekem éppen a félre is érthető politika 
volt az igazi szakmám, még ha elméleti síkon is. Az 1946/4 7-es tanévben nagyon lelkesen adtam 
elő ezt a politikát. ” Ennek a politikai elmélet és gyakorlat elemeit egyaránt magában 
foglaló politikakoncepciónak a helyét az európai történetfilozófiai és politikaelméleti 
tradíciókban két ellentétpár erőterében határozta meg: az értékelő-nem értékelő po
litika, utópizmus-realizmus szempontjainak ütközőzónájában.

Az értékelő-nemértékelőellentétpár szorosan kapcsolódik az elmélet és gyakorlat egy
ségének, illetve szétválasztottságának alapelvéhez, hiszen ez utóbbi természetszerűleg 
az értékítéletektől tartózkodó leírást részesíti előnyben az értékítéleteket megfogal
mazó állásponttal szemben. Bibó e két szemléletmódot nem pusztán leíró kategóriák
kal, hanem nagyon is intenzív értéktartalmakkal rendelkező fogalmakkal jellemzi: a 
politika mint csupán a jelenségek leírására szorítkozó tudomány konzervatív, szkep
tikus, nem kívánja a javítást, illetve kiábrándult e javítás lehetőségéből; ezzel szemben 
az értékelő irányzat haladást kereső, abban hívő, optimista felfogás.

Az utópizmus-realizmus ellentéte számos ponton érintkezik az értékelés és ítélkezés, 
illetve leírás alternatívájában megfogalmazódott dilemmákkal. Bibó az utópizmus és 
realizmus fogalmát mint a politikatudomány ősi és történeti ellentétpárját, két szél
sőségig vihető elvet írja le, melyben az utópizmus jelenti azt a szemléletet és módszert, 
mely szerint a leendő állapotot úgy írom le, hogy azt a lehetőséggel semmiféle kap
csolatba nem hozom, míg a realizmus szemléletétől indíttatva a valóságot úgy írom le, 
mintha fel sem tételezném, hogy ebből a valóságból „kifelé is lehet menni”. Mindkét szél
sőséggel szemben Bibó saját álláspontját a következőképp rögzíti: „A dolgok sem nem 
egészen olyanok, amilyenek, és sem nem olyanok, amilyeneknek lenni ök kellene. A követelmények
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átalakító hatását fel nem ismerő realista a társadalom egy reális hatótényezőjét hagyja ki. ” A 
modem európai politikaelméletben e két irányzat szembenállásának megerősödését 
Moras Tamás és Machiavelli elméletének megszületésétől eredezteti. Morus elképze
lései, Bibó értelmezésében, a keresztény államelmélet tradícióit követik, mely szerint 
a hatalom -  az állam -  erkölcsi igazolásra szorul. Moras azonban ezt az elvet s az abból 
következő ítélkezést a valóság és lehetőség elemeivel nem számoló radikális nézőpon
tig fejlesztette; ezzel szemben Machiavelli demoralizált államelméletével a fennálló ha
talmi viszonyokat a valóság egyedüli tényezőinek tekintette.

Bibó István saját nézeteinek helyét a két egymáshoz kapcsolódó ellentétpár kon
textusában természetesen nem egyikük vagy másikuk elfogadásában kereste, még 
csak nem is e két szélsőség szempontjainak egyidejű érvényesítésében, hiszen a marxi 
elmélet kritikájaként például úgy fogalmazott, hogy Marx elméletében „a végsőkig vitt 
realizmust kapcsolja össze a legvégsőkig vitt társadalomkritikával”. Bibó célja e szélsőségeket 
kizárva, e két pólus közötti igen tág térben, de semmiképpen nem a tér mértani kö
zéppontjában definiálni saját pozícióját. A merev realizmustól ugyanis egyértelműen 
elhatárolja magát, míg a másik pólust tekintve szándékosan nyitva hagyja a közeledés 
és távolodás lehetőségét. Jól mutatja ezt az, ahogyan összegzi álláspontját e kérdést 
illetően: „Amikor azt mondjuk, hogy a politikának értékelnie kell, ez nem jelenti az egyik véglet 
mellett való állásfoglalást, hanem csak azt, hogy a középútra állva kizártuk a nem értékelő vég
letet. ” Ide kapcsolódik az a megállapítása, hogy az utópiák -  bár az általuk megfogal
mazott program tudatosan elszakad a valóság elemeitől -  mindig a történelmi hely
zetek szükségleteiből nőnek ki. S ha az általuk javasolt megoldási módok történelmi 
feltételei akkor hiányoznak is, de -  mint Bibó hozzáteszi -  éppen a szükségletekhez 
való kapcsolódásuk folytán „a legirreálisabb utópiához is hozzákanyarodhatik a történelem”. 
Ez az utópizmus felé fenntartott vékony erecske alátámaszthatja azok véleményét, akik 
Bibó életművének értékelésekor az „aktualitás-idejétmúltság” dilemmái között azt a 
tényt hangsúlyozzák, hogy Bibó István hosszú távú gondolkodó volt, elemzéseit, ja 
vasolt társadalmi „kísérleteinek” programját kora politikai folyamatainak igényei ins
pirálták, de azok érvényességét ő maga sem kívánta bezárni a pillanatnyi aktualitás 
és megvalósíthatóság perspektívájába.

A politikatudomány tárgyaként két alapvető kérdéskört jelöl meg: elsőként a hatalom 
és szabadság viszonyát, erről azonban előadásaiban részletesen nem szól. A másik a 
hatalmi formák s mindenekelőtt az állam mint a hatalomgyakorlás domináló formá
jának vizsgálata. Nem jelenti azonban ez azt, hogy Bibó a politikatudomány tárgyát 
az államra szűkítené, meghatározása szerint a politikatudomány vizsgálódási köre a 
társadalom önfenntartó és önmagát szabályozó tevékenységének a lehető legtágabb 
szféráját öleli fel. A politikatudomány tárgyának -  mondja -„azt az erőfeszítést tekintjük, 
amelyben a közösség a maga egyensúlyát megtartja vagy megkeresi”. Ezen egyensúly tényezői 
egyik oldalon a társadalmi viszonyok folytonos változása, a másikon pedig az ember 
félelme az állandó változásoktól s ebből eredő törekvése az állandóságra. Ezen ténye
zők egyensúlya teremthet meg egy olyan társadalmi gyakorlatot, amely a teljes meg
merevedést elkerülve képes a változás szükségleteinek folyamatosan megfelelni. Eb
ben az egyensúlykeresésben a szokások, tradíciók, erkölcsi szabályok, a vallás, a tár
sadalom egyes tagjainak egymással való mindennapi érintkezési formái éppoly fontos 
szerepet játszanak, mint az állampolgárok kodifikált jogai, az állam jogi, hatalmi in
tézményrendszere. A szűkebb értelemben vett politikai szférán túli tényezőknek tehát
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Bibó legalább olyan fontos szerepet tulajdonít ebben az egyensúlykeresésben, mint az 
államhatalmi szervek működési szabályainak. Ugyanakkor a klasszikus liberális elmé
let tradícióival szemben hangsúlyozza, hogy az államhatalom körén túl eső társadalmi 
szférák befolyásolására, ha nem is direkt irányítására az államnak mindig is voltak és 
vannak lehetőségei, s már csak ezért sem lehetséges a politikatudomány tárgyát az 
állami szervezet vizsgálatára korlátozni. A hatalom és szabadság elemeinek egyidejű 
jelenléte, egyensúlya, egyensúlyzavarai, illetve egyensúlytalanságai az államhatalom
ban és a társadalmi tevékenység egyéb területein egymással szoros összefüggésben, 
együttesen képezik a politikatudomány tárgyát.

Államelméleti fejtegetéseit a következő gondolatmenettel indítja: az európai keresztény 
kultúrkörben a társadalomszerveződést a puszta, korlátlanul érvényesülő hatalmi 
szerveződéstől „a társadalom megegyezéses szervezete” felé irányuló törekvés jellemzi. 
Ennek inspiráló motívuma -  s itt Bibó teljes egészében Az európai társadalomfej
lődés ÉRTELME című művéből már jól ismert tételt vázolja fel -  a keresztény állam- 
felfogás először Szent Ágoston által kifejtett elve, mely szerint „az államot eredendően 
terheli a bűn. Az állam erkölcsi igazolásra szorul, mert kényszert alkalmaz, katonáskodást, ölési 
stb. követel”. Aquinói Szent Tamás e bűnösség kinyilvánítása mellett a hangsúlyt arra 
a gondolatra helyezi át, hogy az államnak a köz javát megvalósító intézménynek kell 
lennie -  folytatja Bibó.

Ezen tradíciók tudatos követőjeként vallja, hogy az állam alapfunkciója nem a ha
talomgyakorlás. Róbert M. Mclver amerikai politológust idézi (akire Bibó A NEMZET
KÖZI államközösség bénultsága És annak ORVOSSÁGAI című tanulmányának elő
szavában is hivatkozik): „a hatalom megkülönböztető jegye az államnak, de nem lényege”. 
Ebben az értelmezésben az állam elsősorban nem hatalmi szerv, hanem éppen ellen
kezőleg, a rideg hatalomgyakorlástól elmozdulva a társadalomszervezés racionalizál- 
tabb, humanizáltabb szerve: „A hatalom kísérő jelensége az államnak, de nem lényege. Az 
állam egész funkciója a hatalomnak valamilyen racionalizálása. Amiből az állam kinő: az ha
talom, de amit ezzel kifejt, az nem a hatalom megerősítése, hanem az ellenkezője. ” A hatalom 
társadalmi együttműködéssé való humanizálásának folyamatában Bibó az államhata
lomnak jelentős szerepet tulajdonít, de e folyamat előfeltételeit nem az államhatalmi 
szervek működési elveiben, felépítésében, szervezetében keresi. Nem is az emberek 
elvont erkölcsi megjavulásában, az emberi természet csodákba illő változásában, ha
nem a „társadalmiasodás”, az egyének társadalmi érintkezésének finomodásában és el
mélyülésében, melynek egy, bár igen centrális eleme a morális elvek benyomulása a 
társadalmi érintkezés mindennapiviszonyaiba s ezáltal a politikai hatalmi viszonyokba 
is. Ezáltal -  fejti ki -  egy hatalmi eszközeit tekintve gyenge kisebbség is juthat politikai 
jelentőségre (s ennek példájaként a munkásmozgalmak XIX. századi gyors politikai 
megerősödését említi), ha oly morális erőt tud felmutatni, mely a hatalmi eszközök 
birtokában levő többséget megzavarja, s követeléseinek elfogadására készteti. Ugyan
akkor figyelmeztet Bibó arra is, hogy ennek a humanizálódási folyamatnak vannak 
korlátái is, az állam intézményét nem lehet tejesen „elmoralizálni”, a hatalmi elv annak 
mindig is része marad.

Felvetődött már a Bibó életművével foglalkozó kutatók között az a kérdés, hogy 
államelméletére hatottak-e a századforduló anarchista elméletei. Előadásainak az ál
lamelméletek történetét tárgyaló részében szól az anarchista irányzatokról, mind Stir- 
ner individualista, mind Bakunyin kollektivista koncepciójáról, azonban ezt értékelő
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megjegyzések nélkül teszi. Ezt az irányzatot a keresztény államelmélet tradícióinak 
folytatójaként értelmezi, de oly irányzatként, amely az eredeti „a hatalom igazolásra 
szorul” tételt „az állam nem igazolhatja magát” tétellé sarkítja. Ezt az álláspontot Bibó 
minden bizonnyal a szélsőséges utópizmus típusai közé sorolta. Bibó államelméleté
nek és az anarchizmus társadalomfilozófiájának érintkező eleme az, hogy a társada
lomszervezésben Bibó is csökkenthetőnek tartja a hatalmi elemek arányát, de nincs 
jele annak, hogy úgy gondolná, azok teljesen kiiktathatók, megszüntethetők lenné
nek. Előadásjegyzeteiben nyomát sem találjuk anarchista típusú államellenességnek, 
ellenkezőleg, a modern európai állam Bibó felfogásában távolról sem az emberi sza
badságot már léténél fogva lehetetlenné tevő intézmény, hanem a hatékony és az em
beri szabadság mind nagyobb köreit biztosító társadalomszervezés elengedhetetlen 
feltétele.

Nézetei éles ellentétben állnak az állam hatalmi elemeit hangsúlyozó államkul
tusszal, az állam mindenhatóságának eszményével, mely az állam társadalmat ellen
őrző és irányító egyoldalú szerepét hangsúlyozza. Ez irányzat modern újrafogalma
zását a német politikai gondolkodás a múlt század második felének megerősödő ál
lam-hatalom kultuszában ismeri fel. Ebbe a típusba sorolja a marxi elméletet is, mely 
a hatalomkultusz és az államellenesség sajátos vegyületét hordozza magában.

Ugyanakkor Bibó bírálja a klasszikus angolszász liberális államjogi tradíciót is, 
amely az állam szerepét az állam és a társadalom szembeállításának sémájában értel
mezte, a szabadság szférájaként a társadalmat, a hatalom szférájaként a mind kisebb 
hatáskörre szorítandó államot nevezve meg. Bibó mind az állam-hatalom kultuszt, 
mind az állam minimalizálásának programját szélsőségnek minősíti, saját nézőponlját 
mindkettőtől elkülöníti: „Ha a két nézetet összevetjük, azt látjuk, hogy egyik oldal a minden
ható államot, a másik oldal az emberek szabad szférájának tiszteletét szélsőségesen veszi. ”

Bibó megállapítása szerint mindkét elmélet: a mindenható és a társadalmat maga 
alá gyűrő állam, illetve a társadalmi tevékenység perifériájára szorult állam történelmi 
megfelelőit megtalálhatjuk, ha nem az elméleteket megfogalmazók elképzeléseinek 
megfelelően is. Az elsőre példa lehet a török birodalom, mely társadalmi-politikai szer
vezetében a társadalom direkt módon függött és kiszolgáltatott volt a politikai hatalom 
tényezőivel szemben, s ahol „aparancsteljesítés mellett a belső öntevékenység teljesen hiány
zott”. A másik szélsőség példája azonban Bibó számára korántsem az angolszász libe
rális „éjjeliőr” állam, hanem a cári Oroszország, mely állama zsarnok, de a társadalom 
működési területének csak kicsiny szeletére befolyást kifejteni tudó államhatalom, 
amely képtelen a magába zárt, elszigetelt s éppen ezért stagnáló társadalom integrá
lására: „Ez a társadalommal szemben tehetetlen állam egy felületes uralmi képződmény, amely 
a társadalom meglévő épülete fölött bizonytalan -magasságban lebeg, és hatástalanul ingadozik 
érvényesülés és érvénytelenség között. ” Az európai államfejlődés, magában foglalva az an
golszász fejlődést is -  szól Bibó tétele -  eme végletek között és fölött helyezkedik el.

E társadalomfejlődés lényege nem a társadalom és az állam dichotómiája, hanem 
épp ellenkezőleg, e kettő intenzív és folyamatos egymásra hatása: „Az államszervezet 
elevenen behatol a társadalom szövedékébe, és a maga hatásait pontosan ki tudja fejteni, de az 
egész rendszer a társadalom apró egységeinek kiművelt részletmunkájára van alapítva. ” A fel
adat nem a társadalom és az állam működési szférájának különválasztása, hanem an
nak biztosítása, hogy az egymásra hatás folyamatos és kölcsönös legyen. E kölcsönha
tásban az egymás mellé rendeltségnek és a hierarchikus szerveződésnek egyaránt sze
repe lehet. Ennek előfeltétele természetesen az, hogy a társadalom autonóm ténye



Deák. Ágnes: Bibó István politikatudományi előadásai a szegedi egyetemen -  1946-47 • 823

zőként fennmaradjon, s ne váljon az államhatalom puszta függelékévé. Bibó történeti 
szempontból nem tekinti a modem centralizált államapparátus kiépülését negatív fo
lyamatnak, hiszen az éppen a középkorban Európában isjellemző oroszosán nem ha
tékony államot tette társadalomszervezési szempontból termékeny, pozitív tényezővé, 
persze csak akkor, ha ezzel egyidejűleg nem rombolta le a társadalom autonóm kis 
köreinek szféráját. A modern európai állam -  Bibó felfogásában -  a társadalom „euró
paiszervezettségének” egy eleme, annak integráló tényezője s nem természetszerű ellen
fele és akadálya.

Ennek megfelelően az állam tevékenységi körének meghatározását illetően a tör
ténetiség elvét hangsúlyozza: társadalmanként változott és változik az államhatalom 
cselekvési és befolyási köre. A modem európai állam történetében sem volt ez más
képp. A klasszikus liberális tradíció szerint az állam feladata a béke biztosítása a kül- 
ellenségek és a társadalmi békét veszélyeztető belső ellenségek ellen, rendőri közrend, 
jogbiztonság megteremtése, külellenség elleni védelem. E befolyási tér tágulása elő
ször a nevelés irányában történt meg, majd az emberek fizikai életfeltételeit közvetle
nül érintő tevékenységekre is kiterjesztette az állam hatását. A történetiség elve azon
ban nem jelenti azt, hogy Bibó minden területen a társadalmi szervezettség intenzí
vebbé válásaként értelmezte és elfogadta volna az államhatalom befolyásának megje
lenését vág}' megerősödését. Elméletileg is kifejti, hogy a történetiség elve nem zárja 
azt ki, hogy ne lehetne „helyes ésszel” meghatározni, hogy „mit szabad és célszerű a társa
dalomnak szabályozni” az államhatalom eszközeivel. Mutatja ezt az is, hogy az államnak 
a gazdasági tevékenység mindennapi praxisába és irányításába való benyomulását 
nem tartotta kívánatosnak, hangsúlyozva, hogy „a tulajdon és a kizsákmányolás nem akkor 
szűnik meg, ha az állam kezébe helyezzük, hanem ha ezek a fogalmak a közösségiesedés és 
társadalmiasodás [kiemelés -  B. I ]  valamilyen új szervezetének az uralma alá kerülnek”.

Allamelméleti fejtegetéseinek tárgya a társadalom szervezettségének, Hajnal István 
terminológiáját használva a társadalom kis köreinek és az államhatalomnak a viszo
nya. A társadalom alapegysége számára nem az elszigetelt egyén, hanem a társadalom 
autonóm kis csoportjai, melyek létezése nélkül az egyén atomizált és a hatalommal 
szemben elkerülhetetlenül kiszolgáltatott. Bibó egyidejűleg bírálja a klasszikus libe
rális egy én kultuszt és a konzervatív elméletekre jellemző közösségitudat-kultuszt is. 
Legvilágosabban ezt az 1946 őszén tartott munkástanfolyami szociológiai előadásai
ban fejtette ki: „A valóság az, hogy az individualizmusnak és a kollektivizmusnak ez az ellentéte 
mesterséges és kihegyezett ellentét. Az egyik oldalról világosan fel kell ismernünk, hogy bár
mennyire átalakítja is a közösség az egyéni megnyilvánulásokat, lelke, személyisége és a saját 
személyiségéről való tudatamégiscsak az egyéneknek van, nempedig a közösségeknek, törzseknek, 
osztályoknak, nemzeteknek. Mindazok a szólásmondások, melyek a törzs szelleméről, a prole
tárosztály tudatáról vagy a magyar nemzeti géniusz bánatáról [kiemelés -  B. I. ] szólnak, pusz
ta képek, melyek az egyes ember lelkivilágából ismert jelenségeket visznek át képszerűen egész kö
zösségekre. A közösség tehát soha abban az értelemben nem lehet előbbrevaló, hogy a közösséget 
alkotó egyénektől függetlenül létezzék. A másik oldalról viszont... az ember puszta testi léte is 
közösségi feltételeken múlik, a testi léten túlmenő lelki megnyilvánulásai között pedig úgyszólván 
egy sincsen, amely közösségi adottságoktól független lenne; még akkor sem, ha teljes egyedülva- 
lóságban folyik le. Egymagában elmélkedő, bánkódó és egyedül élő embernek a gondolatai, ér
zelmei és cselekedetei is a legnagyobb mértékben függnek attól a közösségtől, amelyben felnőtt... 
Az individualizmus és kollektivizmus kihegyezett vitájában tehát az az igazság, hogy lelke és tu
data csakis az egyénnek [kiemelés -  B. I.] van, ennek az egyéni léleknek és tudatnak azonban
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nyilván semmi olyan megnyilvánulása nincs, amely ne függne össze más egyének megnyilvánu
lásaival, vagyis az emberi közösség [kiemelés -  B. I.] létezésével.”

Az egyén -  a társadalom önszerveződő kis körei -  az államhatalom kapcsolatrend
szerében a második elem centrális jelentőségét Bibó társadalo mfilozófiájában jól mu
tatják az észak-amerikai társadalomfejlődésről írott fejtegetések. Az amerikai modellt 
természetesen az európai társadalomfejlődés egyik típusaként tárgyalja, de hozzáteszi, 
hogy e típus a tradíció elemeit „nagymértékben túlracionális és ennek következtében kiüresedő 
formában” élteti tovább. Megvan a létező kis és nagy társadalmi egységek szabadsága, 
biztosított az egyén szabadsága is, de nincsenek meg azok a stabil, tradicionális kis és 
nagy társadalmi egységek, amelyekben az egyén ezekkel a szabadságokkal élhetne. 
Az emberek hivatásukba való beleépülése, a társadalomba való integráltsága laza a 
társadalom térbeli stb. mozgékonysága folytán, s ez az egyének elszigeteltségéhez ve
zet, ami szabadságukat „bizonytalanná” teszi: az egyén szabad, de atomizált. Ebben a 
társadalomban tisztán érvényesül a társadalmi funkciókat és szerepeket születés alap
ján  átörökítő „ családi szelekció” helyébe lépő modern „szakmai, hivatás- és foglalkozásszerű 
szelekció”', a társadalmi integráció elemei között a hatalmi tényező szűk körre szorított, 
a jogi szabályozás minden tekintetben biztosítékot nyújt erre; de ezen integráció oly 
elemei, mint a társadalmi-erkölcsi szabályok és főképp a szokásbeli szabályok, melyek 
kötelező ereje az állandó és ismétlődő egyöntetű gyakorlatban rejlik, sokkal gyengéb
ben érvényesülnek itt, mint az európai társadalomfejlődési modellben. Ez a társada
lom sokkal inkább az egyén, mint a stabil, saját tradíciókkal rendelkező kis körök sza
badságára épül. A tradíciók szerepének hangsúlyozásával Bibó a klasszikus angol li
berális eszmekörhöz közelít, nézeteit a konzervativizmus elméleteitől elkülöníti az, 
hogy a tradíció fenntartása számára önmagában nem érték, hanem egy eleme a tár
sadalmi gyakorlatnak, s legalább ilyen jelentőséget tulajdonít a változásra törekvő ele
meknek.

Távol állt tőle d. szabadság absztrakt értelmezése. A szabadság Bibó számára nem elvont, 
ünnepélyesen deklarált elvek összessége, nem is pusztán a politikai szervezet műkö
dési elveinek egyike, hanem a társadalom mindennapi tevékenységének jellemzője. 
Az angolszász liberális eszmekörhöz kapcsolódik ebben is, mely az egyén mint abszt
rakt, elvont létező helyett sokkal inkább az empirikus egyén mindennapi tevékenysé
géhez kötődő mozgási tér kiterjedését tekinti a szabadság alaprétegének, s nem az 
elvont politikai elvek kinyilvánítását. A politikai szféra szabadsága igazán hatékonyan 
a társadalom kis köreinek és az azokban tevékenykedő egyének „depolitizált” szabad
ságára épülhet rá: „Amit Európában emberi és állampolgári szabadságnak és szabadságjognak 
nevezünk, az nem valami olyan, amit bárhol és bármikor ki lehet hirdetni és hatályba lehet lép
tetni. Ehhez hozzátartozik a társadalmiasodásnak egy olyan rendszere, amelyen belül az emberek 
ezeket a jogokat igénylik és ki is tudják harcolni. Hogy ez az emberekben kialakuljon, az nem 
merőben nevelési kérdés, hanem sok múlik azon, hogy az emberek kisebb egységekben kiépítették 
és megszokták a személyes biztonságnak az állapotát. Mert a kis egységekben kölcsönös, szabad, 
intenzív, együttes ügyintézésben alakul ki az a szellem, amely előbb a kis egységeken belül és az 
után, amikor már ezekhez a kis jogokhoz hozzászokott a társadalom, általános emberi szabad- 
ságjoggá lesz. Ez több évszázad munkája. ” Ezért tulajdonított oly nagy jelentőséget az 
Egyesült Államokat illetően annak a ténynek, hogy ott ezek a tradicionális kis egységek 
nem alakultak ki, mert mint kifejti,,,.. .minden látható szabadságintézmény annyitér, ameny- 
nyire egy ilyen elmélyült szervezetre rá tud épülni”. Ugyanez a hiány jellemezte a XVIII.
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század végi Franciaországot is. Bibó előadásjegyzeteiben a nagy francia forradalom 
alapkérdéseként azt jelöli meg, hogyan lehet, illetve nem lehet demokratikus intéz
ményeket funkciónáltatni egy olyan társadalomban, amely ilyen intézmények működ
tetésére nincsen szoktatva. Véleménye szerint a francia társadalom majd csak az 1875- 
1940-es alkotmány ideje alatt nőtt bele a demokratikus politikai intézményrendszer 
kereteibe. Ez persze nem azt jelenti, hogy a „felkészületlen” társadalomra hivatkozva le 
kellene vagy le volna szabad mondani a szabadságintézmények megteremtéséről, de 
-  mint mondja -  „sohasem a végső, legmerevebb elvek alkalmazása, hanem az elvek reális ada
golása adja a demokráciát”. Ebből a szempontból az államhatalom működési körének 
kiemelt fontosságú területe a közigazgatás, s fontos feladat az „életközeli bürokrácia” 
megteremtése, mivel az közvetlenül a társadalom mindennapjaiba, a társadalmi kis 
körök és az egyén működési szférájába hatol, s a közigazgatási tevékenységbe beépült 
szabadságelemek közvetlenül megerősíthetik a társadalomban érvényesülő szabad
ságtendenciákat, másrészt közvetítő láncszemet jelenthetnek az államhatalom más 
szférái felé; ebben rejlik Bibó számára az önkormányzati elv jelentősége.

Az államhatalom működési elveire vonatkozóan ebben az időben megjelent cikkei
ben, Az ÁLLAM HATALMAK elválasztása EGYKOR És MOST című akadémiai székfogla
lójában is kifejtette, hogy a népszuverenitás és a hatalmak elválasztása elvének egy
idejű érvényesítését tekinti a szabadság államhatalmi szférában történő érvényesülése 
biztosítékának. Mindkét elvvel részletesen foglalkozik előadásaiban is.

A népszuverenitás elvét a politikai tekintély megegyezéses természetének tudatos 
megfogalmazásaként definiálja. Kifejti, hogy a népszuverenitás lényege nem a „tiszta 
közösségi akarat” vagy a „nép akaratának” kormányzása, hisz ilyen elvont közösségi aka
rat nem is létezik. A demokráciában is egyes osztályok kormányoznak, a politikai elit 
kormányoz, de ezen aktív kisebbség akarata a közvéleményre való tekintettel alakul 
ki, s ezért e kisebbség felelősséggel is tartozik. Éppen ezért itt is nagyon nyomatékosan 
figyelmeztet arra, hogy a szabadság és a közösségi ellenőrzés nem valósulhat meg ki
zárólag „a közakarat fikcióit képviselő intézmények révén”, tisztában kell lennünk a nép- 
képviseleti intézményrendszer erényei mellett annak korlátáival is: „Abból a tényből, 
hogy egy államnak a nép által választott parlamentje van, még semmit nem tudunk leolvasni 
arra nézve, hogy az illető társadalom -mennyire szabad. A társadalom szabadságát ui. az dönti 
el, hogy az egyes ember a társadalmi tekintélyképződésben milyen mértékben és milyen módszerek
kel vesz részt. Egyetemes szabadság csak kis egységek szabadságán keresztül tud megvalósulni, 
és az ügyintézésnek kis egységekben való megvalósítása szükséges. ”

A népképviseleti intézmények, még a népszuverenitás letéteményese, a választott 
parlament is önmagában csak a közakarat fikcióját testesíti meg, s mint Rousseau-ról 
szólva kifejti, a francia forradalom eseményei bebizonyították, hogy a hatalomkon
centráció e fikció nevében is rendkívül veszélyes a társadalomra. Ezért szükséges e 
hatalomkoncentráció megbontása a hatalmak elválasztásának elvével. Az a gondolat, 
hogy a hatalmi ágak egymásmellettisége esetén a hatalomkoncentráció klasszikus gó
ca, a végrehajtó hatalom mellett, mellyel szemben a törvényhozó és igazságszolgáltató 
hatalmi ágat védeni kell, a törvényhozás is lehet kiindulópontja egy újfajta, az egyént 
korlátozó hatalomkoncentrációnak, felvetődik Bibó nyomtatásban megjelent cikkei
ben is, de nem kap domináns szerepet. Ugyanez a helyzet előadásaiban is. Bár a tör
vényhozó hatalom szervezeti felépítése elveinek tárgyalásakor a második kamara in
tézményét fejtegetve Franciaország 1940-ig fennállott második kamarája korabeli in
doklásaként megemlíti, hogy „a népakarat egyedüli letéteményesének lenni káros lehet a túl-
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hatalom folytán”, de ehhez saját helyeslő vagy bíráló megjegyzést nem fűz. Igaz ugyan
akkor, hogy a francia közigazgatási bíráskodás elveiről szólva állást foglal amellett, 
hogy az az elv, miszerint a közigazgatás ügyeiben csak közigazgatási hatóság mondhat 
ítéletet, helytelen, mivel „a bíráskodás nem egy olyan hatalomkoncentráció, amelytől más szer
veket meg kelljen védeni”. A klasszikus liberális elméletben kialakult technikákat az ál
lamhatalom szervezetére vonatkozóan megfelelő biztosítéknak tartja az egyén és a tár
sadalom kis körei szabadságának érvényesülését illetően, bár jelzi, hogy a XIX. század 
második felének és a XX. század elejének tendenciája az államhatalom befolyási kö
rének kitágítására bizonyos területeken új helyzetet teremtett. Létrejött az állam kul
turális hatalma a tudomány, a nevelés, művelődés területén, s a gazdasági szférában 
is robbanásszerűen megnőtt a befolyása. Az az „ősi hatalomkoncentráció”, amelyet a ha
talmak elválasztásának elve megszüntetett és részekre bontott, nem tartalmazta az ál
lamnak ilyen típusú gazdasági és kulturális hatalmát. így az elválasztás klasszikus for
mája nem is adhat hatékony biztosítékokat az állami hatalom koncentrációja ellen eze
ken a területeken, azok függetlenítése a hatalomkoncentrációtól a jelen feladata. Arra 
Bibó az előadásaiban nem tér ki, hogy milyen új típusú intézményeken keresztül tartja 
elképzelhetőnek ezt, de kijelentése jelzi, hogy érzékeli: a társadalom és állam általa 
kívánatosnak tartott intenzív, folyamatos és kölcsönös egymásra hatásában e század 
első évtizedei bizonyos területeken az állami befolyás egyoldalú megerősödését hozták 
magukkal.

Bibó István előadásjegyzetei társadalomfilozófiájának s benne államelméletének idő
ben első módszeresen kifejtett változatát nyújtják. Bennük elméletének állandó, ké
sőbb sem változó alaptételei mellett találhatunk még csak csírájában meglevő, kidol
gozatlan elemeket, a későbbieknél jobban vagy kevésbé hangsúlyozott tényezőket és 
gondolatokat. E szövegek helyét és értékét az életmű egészén belül kétféle aspektusból 
közelíthetjük meg: egyrészt retrospektív módon összevethetjük Az európai társada
lomfejlődés ÉRTELMÉRŐL kifejtett gondolatokkal, illetve azoknak az 1950-es és 
1960-as években kéziratban fennmaradt előmunkálataival; másrészt tekinthetjük e 
szövegeket az 1940-es években írt nagy Bibó-esszék elméleti alaprétegének, s felhasz
nálhatjuk őket elemzéseinkben. Ezen feladatok egyikére sem vállalkoztam ebben az 
írásban.


