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Huszár Tibor

Találkozásaim Bibó Istvánnal

Bibó István gondolkodói és politikusi életművét átfogóan először összegyűjtött mun-
káinak külhoni, majd később hazai kötetei1 tették hozzáférhetővé a magyar társada-
lomtudomány, s közvetve, a kritikai gondolkodáson keresztül, a politikai élet számára. 
Örvendetes tény, hogy a rendszerváltozás korszakában már sokan és sokféle megkö-
zelítésben vizsgálják, elemzik az életművet, s külön megtisztelő számomra, hogy az 
általam folytatott Bibó-kutatás is hozzájárulhatott az általános tudományos és politikai 
érdeklődés kialakulásához, amelyet akkoriban, joggal, „Bibó-reneszánsznak” nevez-
tek. Meggyőződésem, hogy Bibó István írásai mind a mai napig, amikor pedig lany-
hulni látszik az irántuk való érdeklődés, semmit nem vesztettek időszerűségükből, sőt 
gondolatai a „zsákutcás” magyar és kelet-európai történelmi fejlődésről, az ezt kísérő 
politikai hisztériákról és azok strukturális okaikról, a „fejetlen forradalmárok”, „hamis 
realisták” által létrehozott csapdahelyzetekről, a hatalmi ágak elválasztásáról a demok-
ratikus jogállamban élő, az európai integráció problémavilágán szocializálódott új nem-
zedékek számára, ha lehet, időszerűbbek, mint valaha. A Bibó Istvánnal való találko-
zásom után az életmű kutatása személyes ügyemmé is vált. Az ünnepi megemlékezés 
alkalmából, a személyes találkozásokra visszaemlékezve, az általam szerkesztett két 
dokumentumkötetből, valamint Bibó István válogatott tanulmányainak negyedik köte-
téhez írt utószóból emelek ki néhány emléket, gondolatot.2 

Találkozás

Bibó Istvánnal személyesen először 1977 októberében találkoztam az Erdei Ferencről 
készített portréfilm forgatásán. (Huszár 1989, 5.) Akkoriban Bibó István személyének, 
műveinek ismertsége az írások korlátozott hozzáférhetősége, illetve szerzőjük visz-
szavonultsága miatt csak igen szűk körű volt, elsősorban közjogászok, történészek és 
politizáló értelmiségiek érdeklődését keltette fel. Az európai és magyar értelmiségtör-
téneti-szociológiai kutatásaim látóterében természetesen Bibó István elkerülhetetlenül 
jelen volt, de mégis ez a személyes találkozás késztetett arra, hogy már ugyanezen év 
decemberében kezdeményezzem és elkészítsem vele azt az interjúsorozatot, amelyet 
csak jóval később, 1989-ben, illetve 1995-ben, tehát a rendszerváltozás időszakában 
publikáltam.3 A Bibóval folytatott rendszeres beszélgetések hatására kezdtem életútját, 
munkásságát módszeresen kutatni. A beszélgetések sokkszerű hatása, amit a meg-
ismert dokumentumok csak elmélyítettek, még ma is munkál bennem. Találkozása-

 1  Vö. Kemény–sárKözi 1984; BiBó 1986; BiBó 1990.
 2  Vö. Huszár 1989; Huszár 1995; Huszár Tibor: Utószó helyett. In BiBó 1990, 783–786. 
3  Az interjúk elkészítésében Hanák Gábor történész, az MTV szerkesztője működött közre. (Vö. Huszár 1989, 

7; Huszár 1995, 19.)
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ink Bibó István Berkenye utcai, majd később Orsó utcai lakásában egy magyar politi-
kai gondolkodó drámai történetével szembesítettek, amelyhez lakásának „fakó színei” 
csak szomorú hátteréül szolgáltak. E találkozások eredménye lett az a dokumentum-
kötet (Huszár 1995), amelynek megrendítő olvasmányanyaga vélhetően minden ref-
lexióra képes értelmiségit, politikust, magát demokratának valló polgárt szembesíteni 
fog önmagával, jóllehet ki-ki életútjának, világlátásának megfelelően kell hogy levonja 
a maga számára helyes következtetéseket ezen életrajzi dokumentumokból. Bibó Ist-
vánt barátja, Reitzer Béla, huszonhárom évesen erkölcsi zseninek nevezte, aki gondol-
kodó és politikailag cselekvő emberként szinte egész életében tragikusan magányos 
volt. A nemzeti középosztály, amelyből származott, nem követte, mert a bibliai prófé-
ták szigorával szólt történelmi mulasztásairól. Az új magyar demokráciának követke-
zetesen őszinte híve volt, de annak egyik vezető pártja sem fogadta „jó szívvel” kriti-
kai reflexióit, egyáltalán a politikai gondolkodás bibói módját, stílusát, amely írásain 
keresztül ma is az eredetiség erejével hat az olvasóra. 1948-ban önként választotta 
a visszavonultságot, és államminiszterként 1956-ban a kormány tagjai közül egyedül 
maradt az őrhelyén. A börtönéveket követően is csak néhány barát látogatta.

Törvényszerű volt-e az, hogy neve csak halála után vált ismertté és művei olvasot-
takká? S vajon napjainkban gondolatai kellően részei-e politikai kultúránknak, jelen 
vannak-e döntéseinkben, közgondolkodásunkban? A kérdésre nincs érvényes vála-
szom, ehelyett csupán Babits szavait tudom idézni: „...az irodalmi baloldal, az igazi, 
azokból rekrutálódik, akik nem engedelmes gironette-jei a szeleknek, hanem szabad 
madarak ellenséges viharok közt; pártjuk az igazság, osztályuk a nép; s ezenkívül 
egyedül vannak, egyedül az egész világ ellen.”

UTószó helyeTT4

Több mint egy évtizeddel a halálát követően e kötettel érdemben teljessé válik Bibó Ist-
ván műveinek hazai kiadása. Az 1986-ban megjelent Válogatott tanulmányok három 
kötetben, kronológiai rendben kísérelte meg rekonstruálni az életművét, ám a vállal-
kozás, jóllehet a művek többsége hazai kiadó gondozásában (lásd: Kemény–sárKözi 
1984) ekkor vált viszonylag széles kör számára hozzáférhetővé, két vonatkozásban 
sem volt teljes. Egyrészt a válogatónak és a kiadónak számolnia kellett az „első nyil-
vánosságban” azokkal az ideológiai korlátokkal, amelyek akkoriban áthághatatlanok 

 4  A tanulmány a Huszár Tibor által válogatott, Vida István és Nagy Endre által szerkesztett, ifj. Bibó István 
közreműködésével készült, a Magvető Könyvkiadó által 1986-ban kiadott háromkötetes Válogatott tanul-
mányok 1990-ben, ifj. Bibó István szerkesztésében megjelent negyedik kötetéhez írt utószó néhány ponton 
módosított szövege. (Vö. BiBó 1990, 783–786.) Ez a szöveg képezte a szerző konferenciaelőadásának az 
alapját. Az utószó felvételét ezen túlmenően az indokolja, hogy a szerkesztők e kiadással tettek először 
kísérletet a bibói életmű átfogó bemutatására a Kádár-korszak hivatalos nyilvánosságában, s ezzel, bár 
engedmények árán, de előre vitték a recepciót. Ebből a kiadásból kimaradtak a kommunista rendszer legiti-
mációja szempontjából veszélyesnek minősített írások, amelyeket a berni négykötetes kiadásban közöltek. 
A berni kiadás eredetileg a Bibó István által 1978-ban kiválasztott szövegeket tartalmazta volna, és a kötet 
az ő jóváhagyásával indult el; halála után azonban – a jogutódok egyetértésével – jelentősen kibővült (vö. 
Kemény–sárKözi 1984, 253–269; Ifj. Bibó István: Bibó István Összegyűjtött Munkái berni kiadásának törté-
nete – Magyarországról nézve. In Balla–SzőllőSy 2003.) A szóban forgó, ifj. Bibó István által szerkesztett 
kötet a rendszerváltozás első évében jelent meg, s ezzel megszüntette az életmű kiadásában meglévő ket-
tősséget. A teljes életmű szisztematikus feldolgozására az 1996-ban Dénes Iván Zoltán kezdeményezésére 
létrejött Bibó István Szellemi Műhely vállalkozott számos tanulmánykötettel, több monográfiával és a Bibó 
István munkái. Centenáriumi sorozat tizenkét kötetének a kiadásával. (Vö. Bibó István Szellemi Műhely, 
www.bibomuhely.hu) (A szerkesztők megjegyzése.) 
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voltak. Mindenekelőtt a „státusférfiú” Bibó István 1956-ban és 1957-ben született írá-
sai nem kerülhettek be a válogatásba. Politikai megfontolásból e döntés értelmében 
visszaléphettünk volna, bizonytalan időre elnapolva műveinek hazai publikálását, mert 
egy ilyen állásfoglalás mellett is felhozhatók lettek volna ésszerű érvek. De nem ezt 
tettük. Ifj. Bibó István beleegyezésével nem tekintettük a „mindent vagy semmit” állás-
pontját tárgyalási alapnak, hanem az adott körülmények között elérhető teljességre 
törekedtünk. Ezen szándékunk megértésre talált: így lett az eredetileg tervezett egy 
kötetből három, s jelenhettek meg olyan, az akkori politikai közegben veszélyesnek 
minősített tanulmányok, mint például Az európai társadalomfejlődés értelme.

Ezzel együtt bizonyos tartalmi és műfaji korlátokat is tudomásul vettünk, s elsősor-
ban Bibó társadalompolitikai írásait kívántuk – az ügyet pártoló irodalmi kiadóval egyet-
értésben – közzétenni, s így jogi szaktanulmányaiból akkor csak ízelítőt adtunk. Így 
maradt ki Bibó István fiatalkori írásai közül A szankciók kérdése a nemzetközi jogban 
című egyetemi doktori értekezése, az Igazságügyminisztérium számára készített Ide-
gen államok perelhetősége és az ellenük vezethető végrehajtási cselekmények a sváj-
ci jogban című tanulmánya, vagy egy ösztöndíjas éveiben írt francia nyelvű előadása 
a német nemzetiszocializmusról. Ugyancsak adóssága volt a hazai könyvkiadásnak a 
hetvenes években írt, és egy rövidebb változatban angolul is megjelent monográfiája, 
amely A nemzetközi államközösség bénultsága és annak orvosságai címet viseli.

Bibó István méltán történelmi jelentőségűnek tekintett 1956–1957-es írásai, politikai 
nyilatkozatainak némelyike napjainkban már széleskörűen hozzáférhetőek. A Váloga-
tott tanulmányok új, negyedik kötetében való megjelentetésük azonban mégis indokolt. 
Nemcsak politikai-erkölcsi megfontolásból, hanem mert e tragikus napokban szüle-
tett írásainak fényében Bibó István kétségtelenül elvontabb, utópikus elemeket sem 
nélkülöző nemzetközi jogi írásai is más optikát kaptak: kitetszett, hogy az ezoterikus 
megfogalmazások, a finom, de elvont fogalmi distinkciókra irányuló kísérletek, illetve 
az 1956. évi magyarországi történésekről írt, a történelmi pillanat drámaiságát sűrítő 
nyilatkozatok, cikkek legalább egy vonatkozásban azonos csapdahelyzetről szóltak. 
Mindenekelőtt A nemzetközi államközösség bénultsága és annak orvosságai tanúsko-
dik erről, amelyben az 1956-os magyar és a szuezi események elemzéséből leszűrt 
tapasztalatok is összegeződnek.

Vagy más megközelítésben: anélkül, hogy erőltetnénk a párhuzamokat s tagadnánk, 
hogy gondolati pályája szakaszolható – mint arról a korábbi köteteket záró Utószóban 
írhattuk –, az életmű egészének a hozzáférhetősége szélesebb olvasóközönség szá-
mára bizonyíthatja, mennyire egy tömbből kifaragott ez az életmű, hogy az elmozdu-
lások a változó helyzetre való reagálással, az új utak keresésével kapcsolatosak. Mert 
Bibó István minden írásában, megnyilatkozásában az európai civilizáció demokrati-
kus-humanisztikus eszményét gondolja, álmodja tovább, sajátosan ötvözve a „kímé-
letlen” realizmust és a hitet. Bibó hitt abban, hogy a racionális érvelés rádöbbentheti 
a szemben állókat, hogy az előítéletes gondolkodásmód újraszüli, felszítja a történel-
mi hisztériákat, s hogy ebben a többszörösen megosztott világban is kiküzdhető az 
egyensúlyhelyzet, vagy legalábbis nincs jogunk feladni ezt a reményt.

S a különböző életciklusokban írott művek egy kötetben való ilyetén egybevetése 
még egy tanulságot kínál: amennyire egynemű az életmű gondolati anyaga s felsérthe-
tetlen erkölcsi szövete, annyira különbözőek az intellektuális munka és a politikai tevé-
kenység feltételei. A gondtalan, szorgos munkával eltöltött egyetemi évek, az Európa 
intellektuális központjaiban való jelenlét a pályakezdés idején, a Márciusi Front von-
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zásköre, majd a világháború felszabadulásként megélt záróakkordja, amikor rövid idő-
re megnyílnak előtte a közélet, a nyilvánosság színterei, majd a „deres majálisok”, a 
belső emigráció évei, az 1956-os forradalom és szabadságharc történelmi élménye, 
amely európai hírű státusférfiúvá avatja, jóllehet a cselekvés lehetőségétől megfoszt-
ja az intervenció, majd a börtön. Utolsó művei ezért születnek más feltételek között: a 
megszenvedett tapasztalatok intellektuálisan gazdagabbá tették, erkölcsi integritása 
még kikezdhetetlenebb, de a szaktudományban a lépéstartást nemcsak a betegség, 
az anyagi gondok nehezítették, de az önhibáján kívül elvesztett évtizedek is. És még-
is: magányosan, elszigetelve a tudományos műhelyektől, elzárva a tudományos kom-
munikáció természetes pályáitól, újra felvette az 1949-ben elejtett fonalat, s újra neki-
veselkedett a kutató-tudományos munkának.

Révai Andráshoz írt leveléből tudjuk, hogy számos tervét nem tudta befejezni. Hagya-
tékában ezért is több kézirattorzó vagy csak nyersfogalmazvány formájában maradt 
fenn, amelyek sajtó alá rendezése, megjelentetése egy akadémiai sorozat keretében 
valósítható meg. Azt azonban felelősen elmondhatjuk, hogy e négy kötet valamennyi 
befejezett jog- és politikatudományi, társadalomtudományi írását tartalmazza. Más kér-
dés, hogy mindaz, ami köztudottá lett e kötetek jóvoltából, valójában hogyan válik köz-
tudattá. Immár a befogadó közegen, a magyar szellemi élet nyitottságán múlik, hogy 
Bibó István megszenvedett gondolatai, a magyar jog- és politikatudományban, esszé-
irodalomban új fejezetet nyitó írásai milyen módon, a recepció milyen pályáin válnak 
tudományos és politikai kultúránk szerves alkotóelemévé.
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