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Szájer József

Bibó István és a jogász Szakkollégium1

A jogászhallgatók által, az Állam- és Jogtudományi Kar, az Egyetem jóváhagyásával 
és támogatásával a nyolcvanas évek elején alapított Szakkollégium, az utólagos visz-
szavetítésekkel szemben, nem radikális diákpolitikai szervezetként, hanem kifejezet-
ten szellemi műhelyként alakult meg, amely azonban társadalomkritikai beállítottsá-
gánál fogva eleve nyitott volt a politikai kérdések, és ezek demokratikus, szabadelvű 
megoldása iránt. Egyébként egy ilyesfajta politikai kezdeményezés közvetlen megva-
lósítására még a kései Kádár-korszakban sem voltak meg a feltételek. Ugyanakkor 
az elnevezés egyértelmű politikai üzenetet hordozott, s a körülmények megváltozása 
oda vezetett, hogy a Szakkollégium fejlődésének egy bizonyos pontján, a rendszer-
váltás sodrában szülőhelyévé vált egy politikai mozgalomnak, a később párttá alakult 
FIDESZ-nek, amely ma kétharmados parlamenti többség birtokában kormányozza 
Magyarországot.

A névadás. Az elitjellegű tudományos önképzés céljára szerveződött diákközösség 
Jogász Társadalomtudományi Szakkollégiumként alakult meg, de még a hivatalos név-
adást megelőzően, lényegében már mindenki Bibó István Szakkollégiumnak nevez-
te. Úgy vélem, ez a körülmény egyértelműen jelzi, hogy a szakkollégiumban a szelle-
miséget, az értékelkötelezettségeket tekintve magától értetődő volt, hogy Bibó István 
személye, tudományos munkássága számít mintaadónak. Jóval a csatlakozásomat 
megelőzően lezajlott egy vita a szakkollégium jellegéről és az elnevezéséről: voltak, 
akik lehetséges modellként a NÉKOSZ-t vették volna alapul, illetve a közgazdaságtu-
dományi egyetemen akkor már létező és sikeresen működő Rajk Lászlóról elnevezett 
szakkollégiumot. A Bibó István névválasztás mind a szerveződés jellegét, értékvilá-
gát, céljait, feladatvállalásait, mind a névadásban rejlő üzenetet tekintve alternatívát, 
és ennek mindenki tudatában volt, a fennálló társadalmi-politikai berendezkedés kriti-
káját jelentette. A névválasztás tehát szimbolikus jelentőséggel bírt, és elkerülhetetle-
nül politikai üzenetet hordozott, kettős értelemben is; az önképzés eszméjének szerve-
zett megvalósítása nem egyszerűen az oktatás formális kiegészítését vagy a hiányok 
pótlását jelentette, hanem az akkori egyetemi képzéssel kapcsolatosan tartalmi és 
módszertani kritikát, és ez függetlenül attól, hogy az akkori egyetemi vezetés, a fiatal 
oktatói generáció egyértelműen támogatta a kezdeményezést, nem feltétlenül nyerte 
el minden tanár, különösen nem a pártszervek tetszését. Itt azonban differenciáltan 
kell látni a dolgot. A Karon uralkodó nem hivatalos és hivatalos szemlélet fogadókész 
volt a kezdeményezésünkre, a Kar és a Szakkollégium között nem volt éles elválasz-

 1  A tanulmány az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2011. november 25–26-án Bibó István, az államtudós és 
államférfi címmel rendezett konferencia második napjának pódiumbeszélgetésén elhangzott visszaemléke-
zések, állásfoglalások kifejtése egy rendszerességre törekvő gondolatmenet formájában.
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tó vonal, különösen igaz ez a fiatal oktatókra, akiket csak néhány év korkülönbség 
választott el tőlünk. Az akkori dékán, Schmidt Péter is reformistának volt minősíthető, 
sőt az akkori rendszer irányában erősebben elkötelezett tanárok, mint például Gönczöl 
Katalin vagy Györgyi Kálmán esetében sem lehetett ellenséges szempontot érzékelni.  
Az erős ideológiai elkötelezettségű, különböző párttisztségekbe belegyöpösödött, 
megmerevedett, a konzervatív pártállami szocializmus vonalát képviselő idősebb taná-
rok nem képviselték a mainstream-et ebben a tekintetben. A probléma a tanári kar ezen 
részével nem politikai-ideológiai jellegű volt, hanem tudományos: az oktatás minősé-
gével, hasznosságával kapcsolatban fogalmaztunk meg kifogásokat, és a tudományos 
nyitottság, érdekesség hiánya miatt nem látogattuk az előadásaikat; sőt az egyik tan-
tárgy (tankönyvi hülyeségek), illetve tanár irányában még a Ménesi útra való költözés 
előtt megfogalmazódott a bojkott gondolata is; elterjedt a hír, hogy egyes kollégisták 
bojkottálni akarják az egyébként a munkásőrség jeles tagjaként is működő professzor 
munkáját. Az ügyből nem lett semmi, ami azt jelezte, hogy a Kar, bár mégiscsak egy 
hivatalos, pártirányításnak alárendelt szervezet volt, nem korlátozta a Szakkollégiumot, 
de garantálta annak a szűk, belső nyilvánosságnak a szabadságát, amelynek demok-
ratikus eljárási formáit, intézményeit következetesen kiépítettük és képviseltük.2 

A névválasztás természetesen, mint ahogyan a Rajk László nevét választó köz-
gazdász szakkollégium esetén is, az egyetem- és tudománypolitikai üzeneten túl-
menően, közvetlen politikai jelentőséggel is bírt. Bibó István, a Nagy Imre-kormány 
egykori államminisztere, politikai elítélt és üldözött volt, aki köztudottan elutasította 
az aczéli kultúrpolitika értelmiséggel kötött kompromisszumát (értelmiségi zsákut-
ca, hamis kompromisszum stb.), a maga ironikus-rezisztens módján következetesen 
szemben állt a kádárizmussal, s így magában a névben, s az elnevezés égisze alatt 
kifejtett tudományos tevékenységben szimbolikusan eleve kódolva volt a kommunis-
ta rendszer kritikája, a szemben állás; egyértelmű volt számunkra, hogy már maga  
a névválasztás is a fennálló rendszer delegitimációját jelenti.

A névválasztás, s az, hogy a hivatalos elnevezést megelőzően is Bibó István Szak-
kollégiumnak neveztük magunkat, és mások is így tartottak bennünket számon, ami-
kor még, és ez elég hosszú ideig tartott, Jogász Társadalomtudományi Szakkollégium 
volt a hivatalos nevünk, pontosan tükrözte a szakkollégium „filozófiáját” is. Ezt a „mint-
ha” filozófiájának lehetne nevezni, amely sokáig jellemző volt ránk, és különösen hasz-
nosnak bizonyult a Szakkollégium politizálódásának későbbi korszakában. A „mint-
ha” filozófiájának szellemében, bizonyos mértékig úgy tettünk, nem veszünk tudomást  
a külvilágról, pontosabban, és ez a lényeges, úgy viselkedtünk, „mintha” a külvilág nor-
mális lenne, „mintha” nem lenne benne semmilyen fenyegetés, ezért nem is kell tudo-
mást venni róla: a mintaként feltételezett demokratikus normalitáshoz igazodva tettük 

 2  A Kar és a Szakkollégium viszonyát jól szemlélteti a FIDESZ megalakulásának története. Amikor a FIDESZ-t 
megalapítottuk, Szilágyi Péter, az Állam- és Jogelmélet Tanszék docense volt a párttitkár. Én akkor fiatal 
oktató voltam a Római Jogi Tanszéken, a Szakkollégiumban pedig Stumpf Istvánnak a helyetteseként, 
nevelőtanárként dolgoztam. A FIDESZ alapítása előtti napon, amikor kiderült, hogy Stumpf valamilyen okból 
nincs jelen, és én vagyok a hivatalos helyettes vezető, Szilágyi fölhívott magához, és arra kért, hogy menjek 
el a Kar képviseletében erre az eseményre, a FIDESZ alapítására, és számoljak be neki másnap arról, hogy 
mi történt. Mivel jómagam is benne voltam a szervezkedésben, ezért óvatosan azt mondtam neki, hogy én 
ebben nem tudok neki segíteni. A formális kifogásom az volt, hogy éppen akkor angol nyelvű esti jogfilozó-
fiai kurzust tartok ugyanott, a Szakkollégiumban egy másik teremben, és ezért nem tudok elmenni. (Emiatt 
egyébként csak este fél tíz körül tudtam lemenni, de akkor a vita még javában tartott, így nem maradtam le 
semmiről.) Tudomásom van róla, hogy Szilágyi másokkal is próbálkozott, de nem ért el sikert, végül szemé-
lyesen jelentek meg a KISZ- és a pártvezetők. És csak akkor álltak fel, amikor eldöntötte a társaság, hogy 
megalapítjuk a FIDESZ-t, és kértük, hogy aki nem akar tag lenni, az hagyja el a termet.
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a dolgunkat. A rendszerváltozást előkészítő időszakban, amikor már politikai szerve-
ződéssé váltunk, akkor is a „mintha” filozófiája vezérelt bennünket, hasonlóan például 
a lengyel Szolidaritáshoz. Nem véletlen, hogy a magyar FIDESZ-nek, vagy a korabeli 
ellenzéki mozgalmaknak is, ez volt a stratégiája: a szabadság fikciójából indultunk ki 
egy olyan világban, amelyben a szellemi és politikai szabadság elvei még nem érvé-
nyesültek. A „mintha” filozófiájának kialakulásában, gyakorlatában egészen bizonyo-
san szerepet játszott az a fajta elméleti és politikai naivitás is, amelyet Bibónak hol 
erényéül, hol hibájául róttak fel. Mi ezt a mintha-naivitást tudatosan vállaltuk, és takti-
kailag következetesen alkalmaztuk is. A történetben előre futva, ezt a következő példá-
val lehet szemléltetni. A FIDESZ sajtóperét, amelynek a lebonyolítása az én feladatom 
volt 1988 áprilisában, nem lehetett volna elindítani sem, ha ez a fajta mintha-naivitás 
nincsen jelen: teljesen tisztában voltunk azzal, hogy a diktatúra erodálódó világában 
a magyar társadalom valójában hogyan néz ki, hogyan működik, milyen erők hatnak 
benne, és mégis saját magatartásunkat tekintve úgy viszonyultunk hozzá, mintha egy 
demokratikus társadalom normális jogállama lenne, amelyben érvényesülnek az alap-
vető emberi jogok.

Visszatérve a névadásra, ez a beállítódás már magának a szakkollégiumnak az 
elnevezésében, a hivatalos és informális elnevezés használata körüli furcsaságban 
is megjelent: tisztában voltunk azzal, hogy a Bibó István nevet politikai, egyetem-po-
litikai okok miatt nem lehetett hivatalosan hosszú ideig felvenni, mi mégis a Bibó Ist-
ván nevével azonosítottuk magunkat, és mindazt, ahogyan akkoriban gondolkodtunk 
és cselekedtünk.

A Bibó István névválasztás ezen túlmenően azért is volt alapvetően helyes – utólag 
visszatekintve: elkerülhetetlen – a számunkra, mert ő egyszerre volt jogász és politi-
kus, mint ahogyan a kollégium, illetve a későbbi Szakkollégium tagjai is mind jogászok 
(jogászhallgatók) voltak, és később sokan közülük politikusokká váltak. Bibó István 
személye, élettörténete mindkét vonatkozásban példaszerű jelenség volt a számunk-
ra, hiszen a magyar hivatalos tudomány nem ismerte a kritikai gondolkodásnak azt  
a formáját, amely Bibó írásaiban megjelent, és a politikai életben akkoriban nem léte-
ző magatartást, olyan kiállást is kifejezett, amely pontosan az imént elemzett mintha-
filozófia szabadság fikciójának valóságos mintájául szolgált. Tudtuk róla, hogy soha 
nem adta fel az alapelveit, a legvészesebb és a legszörnyűbb viszonyok között is bát-
ran kiállt választott értékei, elvei mellett, ugyanakkor tisztában volt azzal, hogy mi tör-
ténik Magyarországon, Közép-Kelet-Európában; ezért mi úgy gondoltuk, hogy tudo-
mányos, közjogászi szakértelme politikai realizmussal is párosult: mindig tudta, mi 
vár rá, és képes volt előrejelezni (kivéve talán a koalíciós időket, ez vitatott), hogy 
mi vár az országra. Így visszatekintve, azt mondhatom, hogy Bibó, mint a kritika és 
szembenállás valóságos szimbóluma, ebben az értelemben egyfajta értelmiségi poli-
tikai mítosznak számított, illetve fokozatosan azzá vált a számunkra: a rendszervál-
tás előtti utókor fiatal értelmiségivé válni akaró generációit arra emlékeztette, hogy 
az, amit életével és írásaival képviselt, nem puszta lehetőség, hanem egy már meg-
történt valóság volt, amiből erőt, ösztönzést, példát, nem utolsósorban látásmódot és 
tudást lehetett meríteni, ami inspirált a tudományos munkában, a politikai kiállásban. 
A szakkollégium esete Bibó Istvánnal egy teljesen különálló, önmagába zárt törté-
net, aminek semmi köze nincs Bibó későbbi kisajátításához, és különösen nem ahhoz  
a „mitologizáláshoz”, amit a baloldali értelmiségiek (értsd: nagyobbrészt egykori kom-
munisták, KISZ-esek vagy talajukat vesztett liberálisok stb.) művelnek az utóbbi idő-
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ben. Sokkal több köze van ahhoz a szakmai munkához, és az ehhez magától értető-
dően kapcsolódó tudományos recepcióhoz, amit a Bibó István Szakkollégium mind a 
mai napig következetesen, és tapasztalataim szerint sikeresen, igen magas szakmai 
színvonalon folytat. Ezt a tudományos recepciót annak idején mi kezdtük el, ponto-
sabban az egyetemen folyó kezdeményezésekhez kapcsolódva a szervezett önkép-
zés formájában rendszeressé tettük.

Tudomány és politika: csatlakozás. A tudomány és politika kettőssége folyamatosan 
jelen volt a szakkollégium életében, mert alapvető, és nem eleve eldöntött kérdés volt 
számunkra, hogy mi az, amit valójában csinálni akarunk: tudományos önképzés, amely 
ugyanakkor a kutatott problémák következtében elkerülhetetlenül érint politikai kérdé-
seket is, vagy egyfajta pszeudo-politikai szervezetként működjünk abban a védettség-
ben, amelyet a Kar, illetve az egyetem néhány reformista szellemű vezetője nyújtani 
tudott a számunkra. A Szakkollégiumi Értesítőben lefolytattunk egy nagy vitát arról, 
hogy milyen legyen a Szakkollégium profilja. Fodor Gábor, Orbán Viktor, Kövér Lász-
ló inkább a politikai, Kis Zoltán, MSZMP-tag kollégista, illetve – más motivációból – 
jómagam pedig inkább a szakmai vonalat képviseltük. Itt nem arról volt szó, hogy a 
„politikusok” nem érdeklődtek a tudományos kérdések iránt, hanem inkább arról, hogy 
a rendelkezésre álló időt hogyan osztjuk be, mennyi időt szánunk a könyvtárban való 
elmélyülésre, és mennyit a politikusabb, politikaibb jellegű aktivitásokra. Ezt a vitát 
akkoriban éles válaszvonalként éltük meg, bár ma visszatekintve egyáltalán nem volt 
az, a szakkollégium tudományos profilja pedig, bármit és bárhogyan tettünk, a Kádár-
korszakban politikai aktivitásként jelent meg, és kitüntetett ideológiai (titkosszolgála-
ti) figyelem tárgya volt. Ebben a vonatkozásban egyébként érezhető volt a részünkről 
egyfajta természetes ellenkezés, hiszen tudtuk: a szakmai-tudományos vonal túlzott 
erőltetése mögött az a politikai cél húzódott meg, hogy ezáltal visszafogják, kordában 
tartsák a radikálisabb politikai gondolkodási módok terjedését.

Én első éves joghallgatóként 1981-ben csatlakoztam, eleinte csak informálisan, az 
akkor még az ELTE Budaörsi úti kollégiumában különböző kurzusok formájában inten-
zíven működő szakkollégiumhoz, ahol Bibó István, egy átfogó önképzési terv egyik 
elemeként, már kutatási téma volt. Mindenki tisztában volt azzal, hogy a magyar szel-
lemi hagyományban kevés a nagyhatású politikaelméleti életmű, ráadásul ami végül 
is létrejött, annak az elsajátítását, továbbhagyományozását, polgári (burzsoá) jellege 
miatt erősen korlátozta a kommunista kultúrpolitika, bár tapasztalataim szerint a jogi 
karon korlátozottabb volt az ideológiai ellenőrzés.

Kutatás és recepció. Bibó István munkásságával elsősorban Szűcs Jenő híres 
region-tanulmánya3 révén kerültem kapcsolatba, amelyet az egyetemi szemináriu-
mokon és speciálkollégiumokon4 részletesen tárgyaltunk. Tulajdonképpen az Euró-
pában elfoglalt fejlődéstörténeti helyzetünk okaival, a magyar politikai osztály elhibá-
zott helyezetértelmezéseivel kapcsolatos történelemfilozófiai érdeklődés vitt el minket 
a jogász és jogtudós Bibó Istvánhoz. A Bibó-kutatás visszaigazolta számunkra, hogy a 
tudományos teljesítmény majdnem ugyanolyan értékű volt, mint a történelemfilozófiai 

 3  Vö. SzűcS 1983. (Első megjelenésében: Történelmi Szemle, 1981/3, 313–359.)
 4  A Filozófia Tanszék, a Magyar Jogtörténet Tanszék oktatási tematikájában, a Cs. Kiss Lajos, Karácsony 

András, Mezey Barna által vezetett kurzusokon Szűcs Jenő hivatkozott munkája, és Bibó társadalom- és 
államfejlődéssel foglalkozó írásai alapvető forrásnak számítottak. Szűcs Jenő egyébként tartott előadást a 
Szakkollégiumban is, amelynek témája a régióelmélet és természetesen Bibó volt.
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vagy politikai típusú teljesítmény. Azt lehet mondani, hogy a tudományos alapélményünk 
egyúttal politikai is volt, ami a Szűcs Jenő által közvetített, az ő történészi munkásságán 
keresztül megismert bibói történelemértelmezés ránk gyakorolt hatásában tükröződött 
vissza. Alapvető volt számunkra az, ahogyan Bibó az európai társadalomfejlődés mene-
tében elhelyezte Magyarországot Európa térképén (ezt Szűcs regionális modellek segít-
ségével értelmezte), nagyon fontosnak tartottuk a két világháború közötti politikai hely-
zettel kapcsolatos értelmezését, illetőleg a józan, higgadt, tárgyszerű állásfoglalását a 
magyarság politikai történetével és politikai hisztériáival szemben, s azt, hogy mindezt 
az emberi szabadságnak és demokráciának való elkötelezettség szellemében tette.5

Ami pedig a jogtudományt illeti, lényegében rajta keresztül ismertük meg a magyar 
és európai jogtudomány nagy szerzőit, akikről korábban nem igen hallottunk, pontosab-
ban rajta keresztül hallottunk először. Ezzel megismételném a korábbi állítást, miszerint 
a Szakkollégium tudományos és politikai profilját döntően befolyásolta a Bibó István 
életműve iránti elméleti és politikai érdeklődés, s az ennek hatására elindult kutatás 
és recepció. A Ménesi úti Szakkollégiumban már kifejezetten koncentrált Bibó-kutatás 
folyt szemináriumok, referátumok, tanulmányírás formájában, a Nagy Endre és Varga 
Csaba által vezetett jogfilozófiai kurzuson, ahol a magyar és európai hagyomány átfo-
gó feldolgozásával tisztázni akartuk azt az összefüggésrendszert, amelyben a helyes 
megértés érdekében el kellett tudni helyeznünk Bibó életművét. Nagy Endre és Varga 
Csaba meggyőzött bennünket arról, hogy nemcsak Bibó jogfilozófiájának a megérté-
se függ ettől, hanem innen kiindulva közelíthetők meg a jogpolitikai és politikai írások 
mondanivalója, amelyet a szabadság és az uralommentes hatalomgyakorlás eszmé-
inek a megvalósítási kísérleteiként kell értelmezni. Itt elsősorban azt vizsgáltuk, hogy 
Hans Kelsen, Horváth Barna, Moór Gyula és más filozófusok, jogtörténészek, törté-
nészek hogyan inspirálták a sajátos bibói szabadságelmélet kialakulását, vagy azt, 
hogy mi volt Guglielmo Ferrero, az olasz filozófus és történész jelentősége Bibó törté-
nelemfilozófiájának és hatalomfelfogásának kialakulásában.

A jogtudós és politikus Bibó István életművének elsajátítása tehát szervezett kutatás 
keretében ment végbe, megtörve ezzel a Bibó személyét és műveit akkoriban övező 
hivatalos elhallgatást, s így válva a tudományos recepciónak is figyelmet érdemlő fon-
tos szakaszává. A Bibó-kutatás révén egyrészt az Európára nyitott és Európa-szerte 
is elismertnek számító magyar jogfilozófiai hagyománnyal, másrészt ezen keresztül 
a nyugati gondolkodás más nagy tudományos teljesítményeivel kerültünk közvetlen 
érintkezésbe. Bibó szellemi fogékonyságának, műveltségének köszönhetjük, hogy 
szert tettünk egy ilyesfajta européer nyitottságra.

Ekkor adtuk ki, Varga Csabának köszönhetően, Hans Kelsen Tiszta jogtanának 
magyar fordítását, a fordító Bibó Istvánhoz Kelsen által írt válaszlevéllel együtt.6 A Szak-
kollégium által jegyzett jogfilozófiai sorozatnak Orbán Viktor és én voltam a védnöke, 
és Varga Csabával együtt szerkesztettük, mások közreműködésével; Erdélyi Leonó-
ra, szakkollégista volt a kontrollfordító, a kiegészítő szöveget is ő fordította. Az én ese-
temben például a normatív pozitivizmus eme alapművétől egyenesen vezetett az út az 
angolszász jogfilozófiához, ami a későbbi oxfordi ösztöndíjam, az angol és amerikai 
tartózkodásom szempontjából különösen fontos kapcsolódás volt. Az, hogy akkori-

 5  Ismertük és méltányoltuk a szabadságszerető ember tízparancsolatát (vö. Bibó István: 1938–1940 körül kelt 
politikai tízparancsolat-próbálkozás. In Huszár 1989, 257–258.).

 6  Vö. Kelsen 1988. A jelen számban a kiadás indokainak, történetének részletes dokumentációjához lásd:  
Varga 2013, 355–361. 
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ban Bibó optikáján keresztül láttuk a világot, lehetővé tette a tágabb európai jogfilozó-
fiai hagyománnyal való megismerkedést is, egy olyasfajta tájékozódást, ami nélkülöz-
hetetlen a jogász értelmiségi kiműveléséhez. Erről akkoriban meg voltunk győződve, 
és ma, politikusként sem gondolom másként. A Bibó-optika jogfilozófiai szempontból 
releváns műve a Kényszer, jog, szabadság volt, ez vezetett át bennünket a magyar és 
az európai jogfilozófiai hagyományba. Erről a munkáról, A kényszer fogalma Bibó Ist-
ván jogfilozófiájában címmel tartottam előadást a visegrádi táborban 1984-ben, ame-
lyet tanulmány-formában publikáltam.7

Ami Kelsen és Bibó kapcsolatát illeti, a jogot logikailag zárt normarendszerként 
ábrázoló, a szociológiai szemléletet kirekeszteni tűnő kelseni jogfilozófia számomra 
összességében egyfajta desztillált világképet közvetített, ez szemben állt az én addi-
gi, a magyar jogfilozófia történetén iskolázódott gondolkodásommal, de ellentétes volt, 
legalábbis úgy hittük, a szakkollégium „filozófiájával” is, amely, a viták ellenére, soha 
nem választotta el a tudományt és politikát, a szakmai munkát és a politikai aktivitást. 
Bibó, szemben Kelsennel, nemcsak tudós volt, hanem ízig-vérig valóság közeli politi-
kai gondolkodó is, aki a társadalmi valósághoz nem normatív szempontból közelített, 
azt nem elvont értékek, normatív elvek rendszereként fogta fel, hanem a maga töké-
letlenségében megnyilvánuló történeti élet struktúraformáiban, vagyis szociológiailag. 
Ezért nem volt arra szükség, hogy átpolitizáljuk Bibót, de arra igen, hogy rajta keresztül 
megértsük a politika és a tudomány belső kapcsolódását, és a közöttük lévő különbsé-
get, ami gyakorlati problémaként a FIDESZ megalakulásakor már teljesen nyilvánvaló 
volt; de ez sem jelentette, hogy elveszítettük volna a Bibó gondolataihoz, eszméihez 
fűződő kapcsolatunkat, éppen ellenkezőleg, a FIDESZ megalakulása, hasonlóan az 
akkori ellenzéki mozgalmak szervezkedéseihez, a szabadság aktusa volt, a koalíciós 
korszak és 1956 szellemének a feltámadása, amely a kommunista hatalmi monopóli-
um megtörésének, a hatalom demokratizálásának, vagy ahogy Bibó kifejezte: a hata-
lom humanizálásának nemes törekvésében gyökerezett.

Az első kiállítás. Bibó István tudományos recepciója szempontjából, szerintem leg-
alábbis, fordulópontott jelentett, hogy ifj. Bibó István támogatásával a Szakkollégium 
rendezte az első kiállítást Bibó István életéről és művéről, és az első és eddig egyetlen 
Moór Gyula-kiállítást is. Mindkettőnek én voltam a szervezője és felelőse; utóbbihoz 
Varga Csaba adta kölcsön archív anyagait és segített bennünket az oldalági leszárma-
zott lelkészcsaláddal való kapcsolatfelvételben, ahonnan a kiállításhoz további anya-
gokat kaptunk.8 Ezen túlmenően kiállítást rendeztünk a Jászi-családról, a Polányi-
családról és Marton Gézáról.

Ami a Bibó-kiállítást illeti, akkoriban szenvedélyes kutatás folyt, mindenki Bibót olvasott 
és gyűjtött, Bibó Istvánnak még jogi műveit is mindenki, még az általam politikai irány-
nak mondott társaság is olvasta. Én különlenyomatok után is „vadásztam”, elsősorban 
a Kálmán Imre utcában levő kis „baglyos” antikváriumban. Itt találtam meg Bibó István 
néprajztudós édesapjának a különlenyomatait, amelyeket az archívumomban őrzök.9 
Összességében Bibó műveinek egy nagyon alapos, teljes értékűségre törekvő szen-

 7  Vö. BiBó 1935; szájer 1984, 7–13. A Varga Csaba és Nagy Endre által vezetett jogfilozófiai kurzus temati-
káihoz, infrastruktúrájához és fogadtatásához lásd: Kis 1984.

 8  A Moór Gyula-kiállításhoz lásd: szájer–TóTH 1988.
 9  Vö. Szájer József Archívuma. (Digitalizált magánarchívum. Részletei letétben az OSzK-ban és a Bibó Szak-

kollégiumban az Arcanum feldolgozásában.)
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vedélyes feltérképezése folyt. Ezt a Bibó-gyűjtési szenvedélyt egy 1984-ből szárma-
zó történet jól szemlélteti: az egy olyan nyár volt, amikor szinte a teljes Szakkollégium, 
illetve majdnem minden barátunk, ismerősünk – Orbán Viktortól Lévay Anikón keresz-
tül Fodor Gáborig, feleségemet, Handó Tündét és engem is beleértve – Nyugat-Euró-
pában utazgatott Interrail-jeggyel (sőt, több helyen össze is futottunk). Mi akkor jártunk 
először Londonban, ahol több napot is eltöltöttünk, és ahol a Szent Pál Katedrális mellett 
lévő kis könyvesboltban a kelet-európaiak akár saját nyelvükön is, egy általuk kiválasz-
tott könyvet ingyen megkaphattak. Mi persze túlléptük a limitet, és majd minden nap, de 
legalább ötször-hatszor visszamentünk Londonba a könyvekért. Végül már mosolyog-
tak, de nem kellett szégyenkeznünk, mindig adtak valamit. Mivel ezek otthon tiltottnak 
számítottak, nem Hegyeshalomnál, hanem a kevésbé kockázatosnak tűnő Sopronnál 
jöttünk vissza a hátizsákom legaljára rejtett könyvekkel. Így rengeteget hoztunk el, és 
ezzel is gyarapítottuk a saját, illetve a kollégium könyvtárának Bibó István-állományát. 
De természetesen más úton is, elsősorban szamizdat formában hozzáférhetővé váltak 
Bibónak azok az írásai, amelyek egyébként nem voltak publikálhatók.

A hiány pótlásának, a gyűjtésnek természetes folyománya volt az első Bibó-kiállítás 
Magyarországon, amit, mint jeleztem, Varga Csaba közreműködésével, én szerveztem 
meg.10 Mivel a kiállításon prezentált eredeti anyagok a Bibó-család tulajdonában voltak, 
elmentünk Bibó István fiához, ifjabb Bibó Istvánhoz és feleségéhez, akikkel hosszú és 
tanulságos beszélgetéseket folytattunk, természetesen nemcsak a kiállítás kapcsán, 
hanem a közös Bibó-optikán keresztül a magyar és európai helyzetről, tulajdonkép-
pen mindenről. Ifjabb Bibó István többször vendége és előadója volt a Szakkollégium-
nak. Mindez azt mutatja, hogy Bibó munkásságával kapcsolatos érdeklődésünk totá-
lis volt, kiterjedt a személyére, mindennapi életére is, így kiállítottuk például utoljára 
viselt nyakkendőjének a darabjait, és egyéb családi ereklyéit. A kiállításon, amelyet 
a Bibó István Szakkollégiumnak az aulájában, illetve társalgójában rendeztünk, s így 
a helyhiány miatt csak két-három napig tartott, teljes létszámban megjelent az akkori 
demokratikus ellenzék, illetőleg minden olyan társaság vagy személy, akik érzékenyek 
és nyitottak voltak ebben az irányban. A kiállítás, nem véletlenül, nagy siker volt; nyil-
vánosan először prezentálta Bibó István jelentőségét a magyar tudományos és poli-
tikai gondolkodásban; azt, hogy akkoriban megkerülhetetlen iránypontként szolgált a 
kommunista rendszerrel szembenállók számára.

Mindez azt mutatja, hogy egyfajta kultusz alakult ki Bibó körül, és ezért is teljesen 
evidens volt, hogy még véletlenül sem lehetett másról elnevezni a szakkollégium intéz-
ményét, csak Bibó Istvánról. Bibó István arcképe, az a klasszikus szemüveges kép, a 
Szakkollégium születésének első pillanatától kezdve kint van a falon. Ettől a pillanat-
tól kezdve, frakcióvezetőként vagy a parlament alelnökeként, európai parlamenti kép-
viselőként én is mindig magammal viszem ezt a képet. Bibó Istvánnak ez az arcképe 
jelenleg az Európai Parlament brüsszeli épületének a tizenkettedik emeletén találha-
tó, ahol a parlament folyosóján hivatalosan is fölavattuk.

Mértékadó írások: politikai alkalmazás. Bibó jogfilozófiai szempontból fontos fiatalkori 
írása, amelynek elemzése az egyik első tudományos próbálkozásom volt, közvetlen és 
közvetett hatásait tekintve komoly impulzusokkal szolgált, elkísért egészen Oxfordig. 
A történelemfilozófiai, politikai tárgyú, különösen a koalíciós korszakban születt írá-

10  A szervezésben elsősorban a feleségem segített, és közreműködtek más kollégák is. A kiállítás teljes doku-
mentációját lásd: Szájer József Archívuma.
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sait illetően annyiban volt más a helyzet, hogy nyilvánvaló volt a számunkra, Bibónak 
komoly illúziói voltak a kommunistákkal, harmadik utas hibrid elképzelésekkel kapcso-
latban, amiknek 1956 után levonta a konzekvenciáit. Mi ezeken az illúziókon eleve túl-
léptünk, s a politikai tárgyú írásokból is kirajzolódó értékválasztásokat (szabadság), 
alapelveket, a demokrácia polgári felfogását tekintettük mértékadónak. Ugyancsak 
mértékadó volt a számunkra „a szabadság kis köreinek” történelemfilozófiája, ame-
lyet Bibó Az európai társadalomfejlődés értelme című munkában fejtett ki. (BiBó 1986, 
5–123.) A Szakkollégium „hivatalosan”, a mintha-filozófia szellemében, önmagát a sza-
badság egy kis körének tekintette, és így következetesen Bibó szellemében járt el.

Ennek megfelelően a kollégium választmányi ülésein úgy viselkedtünk, mintha nem 
létezne körülöttünk az ún. létező szocializmus külvilága, gyakorlattá tettük és átéltük, 
hogy a saját közügyeinket illetően mi dönthetünk a WC-papír bevásárlásától kezdve a 
legfontosabb politikai kérdésekig. Ezért néha nagyon furcsa volt, hogy a valóság oly-
kor mégiscsak betüremkedett egy-egy ügynök, vagy valami fajta egyetemi korlátozás 
képében. A mi belső demokráciánk bizonyos értelemben önfelépítő bázis-demokrá-
cia volt, az általunk létrehozott szervezeti szabályzattal és választott vezetőinkkel: 
nem egyeztettünk senkivel, se a rektorral, se a dékánnal, a Szakkollégium igazgatója 
is gyakran éppen hogy beleszólhatott ezekbe az ügyekbe, a marginális vonalak men-
tén, néhány támogató vagy éppen bennünket óvó szó erejéig.

A Szakkollégium, szemben a Budaörsi Kollégium nagy „Bábelével”, ahol azok lak-
nak, akik hazamennek, már abban a pillanatban, mihelyt nincsen dolguk a fővárosban, 
olyan diákokat egyesített, akik eltökélten megkísérelték elsajátítani mindazt, amit Buda-
pest kulturális szempontból nyújtani tudott. Ebből táplálkozott az elkülönülés intellek-
tuális klímája, a szakkollégisták arisztokratikus fölénye, az a nem túl szerény maga-
tartás, ami miatt nem mindig kedveltek bennünket. Mi magunk döntöttük el, hogy kiket 
veszünk fel a Szakkollégiumba, kialakítottunk egy szigorú felvételi rendszert, aminek a 
kritériuma nem a tudományos ismeretek számonkérése volt, hanem Bibó István szelle-
mében bizonyos társadalmi együttélési készségek meglétére voltunk kiváncsiak, arra, 
hogy a jelölt gondolkodásmódja, attitűdje, a dolgok iránti nyitottsága vajon egyezik-e 
ezzel a szabadság- és demokráciafelfogással. Ezzel, legalábbis én így gondolom, a 
Szakkollégium Magyarországon egyedül álló iskolájává vált a demokratikus készsé-
geknek, formai és tartalmi értelemben életre keltette azokat a demokratikus eljárá-
sokat, amelyektől az ország 1946–47 után búcsút vett. A demokratikus vita eljárási 
szabályait már az első összejöveteleken kénytelenek voltunk megtanulni, ami elein-
te nekem nagyon nehezen ment: a vitát mindig valaki vezeti, aki megadja a szót, nem 
lehet összevissza és egymás szavába vágva beszélni; mindenkit meghallgatunk; ha 
válaszolni akarunk, akkor újra föl kell emelnünk a kezünket, és kérni kell a szót; ha adott 
esetben igazunk van, attól még nincs jogunk túllépni a beszédidőre vonatkozó szabá-
lyokat; a szavazás megegyezésen alapuló eljárás, amelynek eredményét, a többségi 
döntést annak is el kell fogadnia, aki alul maradt; a jó döntés csak a különböző véle-
mények egyezéséből állhat össze, és így tovább. Mindez olyan típusú tapasztalatot, 
beállítódást és összeszokottságot alakított ki, amely később, a politizálódás korszaká-
ban, komoly előnyt jelentett a versenytársakkal szemben. A demokratikus közösségi 
döntéshozatal modellje alakult itt ki, ahol mindig mindenki elmondhatta a véleményét, 
és nem igaz az, amit a kritikusaink előszeretettel hangoztatnak, hogy a FIDESZ-ben 
Orbán Viktor dönt el mindent. A Szakkollégium olyan készségeket adott, ami különösen 
a rendszerváltás idején, szemben a szétaprózódott, nem összerázódott többi politikai 
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erővel, mérhetetlen előnyt jelentett. Talán az SZDSZ szerveződése volt bizonyos érte-
lemben hasonló, de ők alapvetően nem jogászok voltak, és a sok belső vita és konf-
liktus miatt nem tudták optimálisan működtetni a szakkollégiumban magától értetődő 
eljárási demokráciát, mert nem tudták a vitát döntéssel lezárni. A FIDESZ esetében ez 
nem így történt: mi képesek voltunk minden lehetőséggel (véleménnyel) számot vet-
ni, majd dönteni. Például Orbán Viktornak a Nagy Imre-temetésen elmondott beszéde  
– bár a kívülállók ezt nem tudják – teljes mértékben kollektív gondolkodás eredménye 
volt. Kövér László és Orbán Viktor foglalta írásba a végső változatot, de ezt egy komoly 
vita előzte meg. Ami engem illet, a dolog érdekessége számomra abban állt, hogy 
én nem is voltam jelen, mivel több hónapon keresztül Amerikában, Michigan Egyete-
mén kutattam, és így a kerekasztal-tárgyalások nyári szakaszán nem is vettem részt.  
De ekkorra már olyan mértékű empátia alakult ki közöttünk, hogy bár valóságosan 
nem vettem részt a vitákban, de mégis minden döntést a magaménak éreztem: érte-
sültem róla és tudtam, hogy melyik döntésnek mi az oka, miért történt így, és akkor is 
és ma is, huszonvalahány év távlatából visszatekintve, úgy éreztem és érzem, mintha 
azokban az eseményekben szintén tényleg részt vettem volna, amelyeknél fizikailag 
nem voltam jelen. Bár európai parlamenti képviselőként ma is gyakran távol vagyok, 
hasonlóképpen érzek most is. Ez pedig egy nagyon erős identitásból fakadó közös 
nevelkedés és gondolkodás eredménye.

A FIDESZ megalakítása. Az egész rendszerváltozás ideológiáját lényegében Bibónak 
köszönhetjük, két tekintetben. Az egyik ideológiai elem a szabadság kis köreinek, a 
társadalmi autonómiák önfejlődésének a gondolata, és a szabadság fikciójának koráb-
ban említett elve volt. Eszerint mind az egyén, mind pedig egy közösség viselkedhet 
úgy, hogy nem árulja el, nem adja fel a számára fontos alapelveket, és ezáltal még egy 
nagyon nehéz közegben is, még egy diktatúra közepette is tud szabad emberként és 
közösségként viselkedni, képes autonómiáját kivívni, s ezzel a diktatórikus rendsze-
reket belülről fokozatosan felbomlasztani. A szabadság-fikció egyik történelmi példá-
ját a lengyel Szolidaritás Szakszervezet vagy a magyar rendszerváltó demokratikus 
ellenzék szolgáltatta, a másikat a Szakkollégium kötelékeiből megalakult FIDESZ.  
A FIDESZ megalakulása a civil kurázsinak, a közösség együttes fellépésének köszön-
hető, annak, hogy mertünk a papíron (ti. a Magyar Népköztársaság Alkotmányában) 
leírott jogainkra hivatkozni. A FIDESZ megalakításának a konkrét mintája a lengyel 
Szolidaritás, a szellemi forrása pedig Bibó István volt. A FIDESZ a bibói elveknek meg-
felelően alakult meg. Az volt az álláspontunk, hogy ha az alkotmány tartalmazza azt 
az elvet, miszerint mindenkinek joga van társadalmi szervezetek alapítására, akkor 
nekünk is jogunk van ehhez; ha pedig a KISZ kivételes jogintézmény, akkor annak ezt 
a kivételességét vagy nem fogadjuk el, vagy elfogadjuk, de ekkor ránk is vonatkozik, 
s így meg is szűnik ez a privilegizált státus. A FIDESZ megalapításával kapcsolatos 
sajtóperben, amelyben Dornbach Alajos ügyvéd háta mögött állva, én képviseltem a 
FIDESZ-t, a jogok szabad gyakorlásával kapcsolatos bibói alapelvre hivatkozva szem-
besítettük az államhatalmat saját alkotmányával. Nyilvánvalóan a megalapítás sikere 
annak volt köszönhető, hogy a hatalom megosztott volt és legyengült, a szabadság 
kis körei megerősödtek, a légkör radikálisan megváltozott, a kommunista rendszernek 
csökkent az esélye az erőszak alkalmazására. (Bár nem felejthetjük el az ezzel pár-
huzamosan zajló kínai, Tiannanmen forgatókönyvet sem!) A FIDESZ megalapításánál 
megfogalmazott három elvet egy az egyben a bibói elvek politikai konkretizálásának 
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és alkalmazásának tekintettük.11 Bibó István politikai magatartásának és filozófiájának 
óriási ideológiai hatása volt a rendszerváltozás folyamatára, az ellenzékiség különbö-
ző formái számára biztosította az értelmezési keretet, a politikai mértéket és példát, 
kezdve a kommunista reform-köröktől az MDF, az SZDSZ, a FIDESZ megalakulásáig. 
Ez az ideológiai hatás jelentős részben a Szakkollégium és a FIDESZ közvetítésével 
vált a rendszerváltozás folyamatának integráns, kiiktathatatlan részévé.

A rendszerváltoztatással a bibói ideológia jelentősége, amely alapvető volt a sza-
badság kiharcolásában, a mozgalomból párttá váló, szigorú szervezeti hierarchiá-
kat kiépítő új pártoknál, így a FIDESZ-nél is, fokozatosan lecsökkent, a demokratikus 
politikai folyamat logikája már új, kevésbé ideologikus orientációkat igényelt. A bibói 
politikai filozófia másik eleme, amely a kommunisták és a jobboldal közötti egyenlő 
távolságtartásnak a viszonylatát fogalmazta meg, teljesen értelmetlenné vált. Egy for-
málisan polgári demokráciává átalakuló rendszerben ez értelmét vesztette; hasonló-
képpen értelmét vesztette az a fajta politikai engedékenység, amelyet Bibó harminc 
vagy negyven évvel korábban a kommunisták irányában tanúsított, s amely egyébként 
már akkor is, rövid távon, végzetes történelmi hibának minősült. (Bibó mai újdonsült, 
volt KISZ-es kisajátítói – talán nem véletlenül – épp ezt szeretik benne a legjobban!) 
Ebben a vonatkozásban Bibó politikai gondolkodása már nem adott számunkra konk-
rét támpontokat. Ugyanakkor a rendszerváltás új polgári demokráciájában továbbra is 
„legitim” gondolkodó maradt, hiszen a politikai szabadság és demokrácia alapértékeit 
és elveit a magyar társadalomfejlődés összefüggésében ő fogalmazta meg érvénye-
sen; a politikai alkalmazását illetően azonban a fordulat, amelyet nem neveznék sem 
törésnek, sem szakításnak, elkerülhetetlenül bekövetkezett; kétségtelen tény, hogy az 
egykori szakkollégiumi „mintha”-filozófia naivitásának a korszaka véget ért. De szeren-
csére nem leverték, mint a Tiannanmen téren, hanem kivívta a szabad, demokratikus 
rendszert, ahol a szabadság nem fikció többé. Egyszerűen fogalmazva: Bibó István-
hoz újra és újra vissza kell térni, de annak tudatában, hogy a demokráciát már kivív-
tuk, és az új alkotmánnyal végleg biztos alapokra helyeztük.12

Mindent mérlegre téve, politikus- és jogásznemzedékem történelmi kihatású tel-
jesítményének tartom, hogy a Bibó Szakkollégiumból kinőtt FIDESZ kormányzása 
alatt a teljes magyar jogrendszer megújult. Magyarország Alaptörvényének megszü-
letésén túl, új büntető és polgári törvénykönyv jött létre, elindult az eljárási törvények 
kodifikációja, és a teljes magyar közigazgatás átszervezésre került. Mi, bibósok, akik 
annak idején nagy tisztelettel tanultuk a magyar jogtörténetet, álmunkban sem gon-
doltuk, hogy valaha ilyen lehetőség adatik meg nekünk. Hogy miként éltünk ezzel az 
eséllyel, azt nyilván majd az utókor dönti el.

11  Három alapelvet fogalmaztunk meg akkor: szabadság, legalitás, tagság.
12  A szabadság technikáit, az emberi méltóság messzemenőkig való tiszteletben tartását, a mások nézete iránt 

való tiszteletet, illetőleg toleranciát és a hisztériamentes politikát illetően kristálytiszta alapelveket fogalma-
zott meg, hasonlóképpen a demokratikus rendszer, a jogállam működésével, a kisebbségvédelemmel és 
nagyon sok mindennel kapcsolatban. Ezek máig élnek, még ha nem közvetlenül is Bibó István teljesítmé-
nyeiként ismerik őket. Mert valójában Bibó István kikopásának, korszerűtlenné válásának a másik oka, az 
előbb említett ideológiai okokon túlmenően az, hogy a magyar társadalom hajlamos a saját hagyományai 
helyett más, de nem feltétlenül értékesebb külföldi mintákat behozni és utánozni.
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*

Máig legfontosabb politikai élményem az volt, amit a ‘80-as években társaimmal a Bibó 
István Szakkollégiumban élhettem át. Ez olyan szilárd alap, amelyre biztosan lehet egy 
politikus mai hitvallását is építeni: a szabadság, a demokrácia, a jogállam tiszteletét.
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Bibó István arcképe az Európa Parlament E épületének 12. emeletén, amelyet a FIDESZ európai parlamenti 
képviselőinek delegációja avatott fel 2005-ben.


