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Tar Adrienn

Bibó István a Szakkollégium újabb történetében

A Névadó életútja és munkássága a Bibó István Szakkollégium történetében – kerek 
évfordulóktól függetlenül – mindig kiemelten fontos volt. A Szakkollégium tagjai nem 
csupán arra törekednek, hogy megismerkedjenek Bibó István immár klasszikusnak szá-
mító írásaival, tudományos küldetésüknek tekintik, hogy maguk is „őrzői”, egy demok-
ratikusan működő intézményben „gazdái” legyenek a bibói gondolatoknak, amelyek így 
magától értetődően vannak jelen a Szakkollégium mindennapi életében, és gyakorol-
nak hatást szakmai működésére, szellemi környezetére. E tanulmány közös vállalko-
zás, három írást foglal egységes szerkezetbe egy közös tapasztalat alapján, amelyet 
a  „bibói és a szakkollégiumi gondolat összeér” állítás mértékadóan fejez ki. A szerzők 
– az intézmény közelmúltbeli és jelenlegi tisztségviselői – meggyőződése szerint tör-
ténete során a Szakkollégium több vonatkozásban is gazdagította és gazdagíthatja a 
Bibó-értelmezések és -alkalmazások sorát. Az itt következő írások a kérdést három 
különböző nézőpontból vizsgálják. 

BiBó és a szakkollégium útkeresései1

A Bibó István Szakkollégium rendszerváltozás utáni történetének egyik alapvető kér-
dése: hogyan határozza meg önmagát, politikával való kapcsolatát, közéleti szerep-
vállalásának kereteit. A szakkollégiumi létforma három pillére közül2 (a szakmaiság 
és a közösségi elkötelezettség egyértelmű jelenléte mellett) némi leegyszerűsítéssel 
ez utóbbi okozta a legtöbb fejtörést az egyes szakkollégista generációknak, 1990-től 
napjainkig. 1989 előtt a közéleti szerepvállalás hirdetése egy demokratikus gondol-
kodású közösség részéről már önmagában meghatározta az adott helyzetben egyet-
len lehetséges helyes utat: fellépést a szabadságjogok védelmében, a demokratikus 
választások érdekében, a jogállam teljes körű kiépítésének igényéből nem engedve. 
A világos cél elérésére eltérő cselekvési lehetőségek is kínálkoztak, azonban a cse-
lekvés kötelessége nem szorult további igazolásra. A rendszerváltozás természetesen 
nem hozhatott teljes körű sikert a kitűzött célok területén, azonban a közéleti szerep-
vállalás mikéntjének kérdése új válaszokat igényelt. A demokratikus rendszer kerete-
in belül a korábbi, magától értetődő cselekvés részben okafogyottá, részben pedig a 
professzionális politika sajátjává vált – a Szakkollégium alapító generációjának pro-
minens képviselői pedig országgyűlési képviselőkként már maguk is hivatásos politi-
kusokká váltak.

 1 Az írás szerzője, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, 2008–2012 között a Szakkollégium igazgatója volt.
 2  „A Szakkollégium magas színvonalú szakmai képzést folytató, közösségformáló, autonóm intézmény, mely-

nek célja társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség kinevelése.” (Az ELTE Bibó  
István Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának Preambuluma.)
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A közéleti szerepvállalás egyik lehetséges útja tehát – a korábbi folytatásaként – 
összefonódott a pártpolitikával, a másik pedig attól független megoldásokat keresett. 
Az első megoldás kockázata a Szakkollégium és a Fidesz azonosítása (ez az értel-
mezés a felületes külső értékelésekben a mai napig tartja magát), a másodiké pedig 
a közéleti folyamatokra való ráhatás képességének radikális csökkenése. A két lehet-
séges út közötti választás talán csak a kilencvenes évek első felében jelentett reá-
lis alternatívát. Az adott szakkollégiumi generációk természetesen nem képviselhet-
tek egységes álláspontot ebben a kérdésben, így saját vitáikat ennek megfelelően 
lefolytatták. A pártpolitikától való intézményes, vagy a közösség nagy többségét érin-
tő távolmaradás hosszú távú döntésnek bizonyult. Ebben a helyzetben a Szakkollé-
gium örökölt, rendkívül erős közéleti reputációja nemcsak azt kívánta meg, hogy har-
madik pillérét, közéleti szerepvállalását újrafogalmazza, hanem azt is, hogy képviselt  
értékeit és ezáltal önmagát is újra meghatározza. A kilencvenes évek második felétől 
a Szakkollégium képzési rendszerének és szakmai arculatának megerősítése kínált 
erre megoldást: az intézmény immár a megörökölt közéleti reputáció helyett szakmai 
munkájával kívánt elismertséget szerezni.

A két út közötti választás természetesen nem kizárólagosságot, hanem eltérő hang-
súlyokat jelent. A Szakkollégium egyrészt közéleti szempontból legaktívabb idősza-
kában, a nyolcvanas évek végén is színvonalas képzési rendszert működtetett és 
elismerésre méltó tudományos munkát folytatott, másrészt a szakmai orientáció  elő-
térbe helyezése soha nem vett technokrata irányt, s ezért a társadalmi problémákra és 
folyamatokra való reflektálás igénye minden szakkollégiumi generációnak sajátja volt.  
Az arányok mindenkori helyes megválasztásában minden bizonnyal meghatározó sze-
repet játszott a Névadó, akinek életútja és munkássága igazodási pontként szolgált 
a Szakkollégium útkeresései során. Nem véletlen, hogy A szabadságszerető ember 
politikai tízparancsolata (BiBó 1989, 257–258) a Szakollégium valamennyi közösségi 
helyiségében ki van függesztve: amikor a számunkra irányadó véleményeket fogal-
mazunk meg, közösséget érintő döntéseket hozunk¸ az mindig Bibó István szellemi 
jelenlétében történik.

E szellemi jelenlét, a  bibói gondolatok aktualitása a Szakkollégium életében min-
dig több volt, mint puszta hagyománytisztelet. A mindenkori szakkollégiumi vezetés 
és különösen az intézményalapításban is meghatározó szerepet játszó oktatók elkö-
telezettségének köszönhetően valamennyi szakkollégista – akár már a felvételi eljárás 
során – megismerkedik Az államhatalmi ágak elválasztása egykor és most, A magyar 
demokrácia válsága, A kelet-európai kisállamok nyomorúsága, a Zsidókérdés Magyar-
országon, az Elit és szociális érzék, vagy Az európai társadalomfejlődés értelme (BiBó 
1986f, 5–195) című írásokban kifejtett gondolatokkal, vagy akár az 1956-ban szüle-
tett publicisztikákkal. Az időről időre megszervezett Bibó-kurzusok, olvasószeminári-
umok, vitakörök nyomán a szakkollégisták nemcsak megismerik Bibó előfeltevéseit, 
érveit, elméleti megoldásait,  hanem vitatkozhatnak is azokkal, és ami ennél is fonto-
sabb: aktuális kontextusban egymással is megvitatják a Bibó írásaiban felvetett társa-
dalmi kérdéseket. A szakkollégisták egyetemista társaikhoz képest talán tudatosab-
ban készülnek pályájukra, a szakkollégiumi életformának az értelmiségi szerepre és 
felelősségvállalásra való felkészülés is szerves része. A mi saját Bibó-vitáinknak fon-
tos szerepe van ebben a felkészülési folyamatban.

A Bibó-értelmezések sorában meghatározó jelentőségű volt az 1999/2000 tanév-
ben Kukorelli István és Gyarmati György kezdeményezésére megrendezett beszélge-



47

Világosság 2013 tavasz–nyár Recepciótörténet

téssorozat, amelynek keretében a szakkollégisták hétről hétre Bibó ismerőit, kortársa-
it, barátait, pálya- és sorstársait láthatták vendégül a Ménesi úti kollégiumi épületben. 
Göncz Árpád, Kosáry Domokos, Litván György, Pomogáts Béla, Huszár Tibor, Tóbiás 
Áron, Regéczy-Nagy László, Szesztay András és ifj. Bibó István visszaemlékezései 
hallatlanul izgalmas adalékokkal egészítették ki a bibói életművet. Ezek alapján alkot-
hattak hitelesebb képet az akkori kollégisták Bibó 1956 ősze és 1957 tavasza közöt-
ti közéleti szerepvállalásának dilemmáiról és motivációiról, másokkal folytatott, éles 
szakmai és közéleti vitáiról, esetenkénti konfliktusairól, a váci börtönben működő „Bibó-
tanszékről”, politikai stratégiájának mozgatórugóiról, Erdei Ferenc és Bibó barátságáról 
és ellentmondásos viszonyáról, műveinek irodalmi hatásáról, Bibó szabadságfelfogá-
sának legfontosabb alakító tényezőiről, mély istenhitéről, családszeretetéről.

A beszélgetések igazi értékét a páratlan közös intellektuális élmény, a hallgatói kérdé-
sek nyomán megszülető hiteles válaszok és gondolatok egyedisége, megismételhetet-
lensége jelentette – a beszélgetéseket őrző hangfelvételek azonban sokáig nem biztosít-
hattak ennek megfelelő nyilvánosságot. A beszélgetéssorozat után tíz évvel, 2009-ben 
nyílt lehetőségünk a gondosan őrzött hangfelvételek szövegét lejegyezni, azokat a szer-
kesztési munka során az élő beszélgetések sajátos hangulatát megőrizve, ugyanak-
kor azok üzenetét pontosan át is adva olvasmányossá tenni és egy kötetben közreadni. 
(Gyarmati–KuKorelli 2009.) A szerkesztők – a beszélgetések egykori házigazdái –  
a kötet Bevezetőjében rávilágítanak: 1999/2000 fordulójának társadalmi-politikai kör-
nyezetében is új jelentésréteggel gazdagodtak az évtizedekkel korábban papírra vetett 
bibói gondolatok, azonban tíz évvel később, a kötet kiadásakor ez még inkább elmond-
ható volt.3 E gondolatok, kérdésfelvetések őrzője ismét egy új  szakkollégista generáció 
lett, amely mindezt a szélesebb nyilvánossággal is meg kívánta ismertetni.4 

A 2011. év, Bibó születésének századik évfordulója alkalmából a Szakkollégium életé-
ben is meghatározó jelentőségű volt – örömmel tapasztaltuk, hogy a centenárium a tár-
sadalomtudomány művelői mellett a közélet és a civil világ több szegmensét is megmoz-
gatta. A megemlékezések, kerekasztal-beszélgetések, konferenciák jelentős részén a 
Szakkollégium is képviseltette magát. A Kollégium saját centenáriumi évét5 egy kávéhá-
zi kerekasztal-beszélgetéssel nyitotta: ezen Bibó és a népi írók kapcsolatát jártuk körül 
meghívott vendégeinkkel, Bíró Zoltán, M. Kiss Csaba és M. Kiss Sándor történészek-
kel. A „Kortársak” közül Huszár Tibort ismét vendégül láttuk a Ménesi úton, középiskolá-
sok és egyetemisták számára pedig esszépályázatot hirdettünk Mit üzen Bibó a mának? 
címmel. A tiszteletadás sajátos, ugyanakkor fiatalos és hiteles módját választottuk, ami-
kor a Kossuth térre szervezett villámcsődület („flashmob”) keretében hangosbeszélőn 
tíz szakkollégista olvasta fel a szabadságszerető ember egy-egy politikai parancsolatát 
– a jelenlévők kedvenc Bibó idézetüket a Kossuth tér aszfaltjára írták, az óriási energiá-
kat felszabadító közös élményt pedig magukkal vitték.6 A „történelem utolsó úriembere” 
talán a kifejezés módján is csak mosolyogna (Csoóri 1991, 83–84), azonban a cente-

 3  „Csak néhány példát említve Bibó életművének gondolati tárházából: próbálkozó demokrácia; dúvad 
állam; dicsőséges magyar forradalom; a szabadság kis körei – és azok ellehetetlenítése; túlfűtött lényeg-
látók és hamis realisták. Nem kerültek-e ezek a történeti-politikai metaforák akár csak a beszélgető sze-
mináriumok óta eltelt évtized során is új kontextusba?”. In Gyarmati–KuKorelli  2009, 6.

 4  A kötet bemutatására 2009. november 27-én, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán megtartott rendez-
vényen került sor.

 5 Programjainkról a http://bibo100.blog.hu honlapon adtunk rendszeres tájékoztatást.
 6   http://www.youtube.com/watch?v=0CisZ_Artq8&lr=1&uid=LIPwa159EegE-NG-YN6FWQ
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náriumi rendezvénysorozattal deklarált célunk volt, hogy Bibó üzeneteinek aktualitására 
mutassunk rá, akár a kifejezés újszerű eszközeinek megválasztása útján is.

A centenáriumi év szeptemberében a Szakkollégium régi adósságát rótta le, amikor 
a volt szakkollégisták hagyományos találkozóján Bibó-emléktáblát helyezett el a Méne-
si úti épület falán.7 Az emléktáblán szereplő idézet a szabadságszerető ember politi-
kai tízparancsolatából való, reményeink szerint az alapítás óta töretlenül jellemezve a 
szakkollégiumi közösséget: „A szabadságszerető ember bízik a közösség erejében.” 
Az Egyetem nagyszabású Bibó-konferenciájának8 keretében megtartott kerekasztal-
beszélgetésen a Névadó demokrácia-felfogását vitatták meg az alapító generáció és 
a mai szakkollégisták képviselői:9 az eltérő élet- és politikai tapasztalatok természe-
tesen részben különböző értékelésekhez vezettek, azonban a vitatkozó demokrácia 
nélkülözhetetlenségében konszenzus volt a résztvevők között. A jubileumi évet szintén 
kávéházi beszélgetéssel zártuk, példát kívánva mutatni arra, hogy a bibói gondolato-
kat az egyetemek és a tudomány zárt világából be lehet vinni minden olyan fórumra, 
ahol gondolkodó emberek egymással eszmét cserélnek. Az eseménysorozatot záró 
beszélgetésen Schlett István, Balázs Zoltán, Szűcs Zoltán Gábor és Mándi Tibor poli-
tológusok vitája gazdagította a kortárs Bibó-értelmezést.

Az évfordulóhoz kapcsolódó megemlékezések sorában számunkra fontos helyet 
foglaltak el a Szakkollégium partnerintézményei, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Őr község Bibó Istvánról elnevezett általános iskolája, és a kiskunhalasi Bibó István 
Gimnázium által szervezett programok. Nem kis részben a Bibó nyomán megtanult 
társadalmi felelősségvállalásnak is köszönhetően, a Szakkollégium 2001 óta minden 
év tavaszán Állampolgári Nevelés Tábort szervez az iskolák diákjai számára.10 Külön-
leges volt megtapasztalni, hogy a két oktatási intézmény tanárai és diákjai hogyan élik 
meg saját Bibó-azonosságtudatukat.

A Szakkollégium maga is évfordulókat ünnepel: alapításának huszonötödik évfor-
dulóján túl, a harmincadik tanév megkezdéséhez közeledve, a gyorsan változó társa-
dalmi, gazdasági, oktatási, jogi és politikai környezetben megkerülhetetlen az önmeg-
határozás kérdése. Az elmúlt időszakban a szakkollégiumi közösségben talán ismét 
erősebb igény fogalmazódott meg arra vonatkozóan, hogy társadalmi, közéleti kérdé-
sekre reflektáljon, a „felismert közérdek ügyében kezdeményezőleg lépjen fel”. (BiBó 
1989, 257–258.) Mindezt persze világos keretek között érdemes megtenni: (a) a tagok 
tiszteletben tartják egymás világnézetének, véleményének sokszínűségét; (b) e véle-
ményeket bátran ütköztetik egymással, a szakkollégiumi vitákban nincsenek tabuk; 
(c) az intézmény külső megnyilvánulásaiban nem lép be a pártpolitikai erőtérbe. Nem 
vitás, hogy a higgadt és szakszerű elemzés, a józan kompromisszumok keresése és 
a közösség értékei melletti bátor kiállás parancsa a Névadó öröksége, amely részben 
a közéleti aktivitás kérdésében is eligazítást ad.

A minőségi képzési rendszer kialakítása és a szakmai munka előtérbe helyezése 
a szakkollégiumi működés talán leginkább látható, és az alapítás óta eltelt időszak-

 7   Az emléktábla Pécsi L. Dániel és Sárpátki Zoltán képzőművészek alkotása és adománya.
 8 Vö. Bibó István, az államtudós és államférfi. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2011. november 25–26. 
 9  A kerekasztal-beszélgetés résztvevői Bleszkán Szilárd, Farkas Anikó, Kövér László, Stumpf István, Szájer 

József és Pozsár-Szentmiklósy Zoltán voltak.
10  Az önálló tematikával és módszertannal rendelkező, szakkollégisták által kidolgozott képzési program a fia-

talok közötti kölcsönös megértés és az európai azonosságtudat erősítésére életre hívott, az Európai Unió 
által alapított Európai Ifjúsági Károly-díj nemzeti győztese volt 2009-ben. http://www.charlemagneyouthprize.
eu/view/hu/previous_winners/prev_winners_2009/national_winners_2009.html
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ban változatlanul, kiemelkedően fontos része. Időről időre ennek kapcsán is megfo-
galmazható az újítás igénye – az elmúlt időszakban a Kollégium elsősorban temati-
kus kutatási programokkal, a minőségbiztosítás erősítésével és hosszú távú egyéni 
képzési programokkal kívánta felvenni a versenyt a felsőoktatási tehetséggondozás 
újabb szereplőivel.

Ahogyan az egyes társadalmi, közéleti kérdésekről alkotott személyes vélemények, 
úgy azok a szakterületek is sokfélék, amelyek iránt az egyes szakkollégisták elköte-
lezettek. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a bibói életműnek van egy olyan rétege, 
amelyből (természetesen eltérő mélységben) szakterületenként is inspirációt lehet 
nyerni. A leendő büntetőjogászok számára az Etika és büntetőjog (BiBó 1986e, 162–
182), a közigazgatási jog iránt elkötelezettek számára a Jogszerű közigazgatás, ered-
ményes közigazgatás, erős végrehajtó hatalom (BiBó 1986g, 271–294), az alkotmány-
jogi szakterületet választó hallgatók számára pedig a híres akadémiai székfoglaló 
beszéd, Az államhatalmak elválasztása egykor és most, (BiBó 1986a, 367–398) vagy 
akár Bibó 1956-os alkotmányjogi programja (BiBó 2011b, 22–27) lehet meghatározó 
jelentőségű. A nemzetközi jogot szakterületként választó szakkollégisták számára  
A szankciók kérdése a nemzetközi jogban,11 valamint A nemzetközi államközösség 
bénultsága és annak orvosságai (BiBó 2011a, 17–401) című művekben található, a jog-
tudományban máig nem kiaknázott elemzések bírnak alapvető forrásértékkel. Talán 
csak a polgári jog iránt elkötelezett hallgatók találnak kevesebb tematikus írást az élet-
műben, eltekintve attól, hogy az Idegen államok perelhetősége és az ellenük vezethe-
tő végrehajtási cselekmények a svájci jogban12 kétségkívül több izgalmas nemzetközi 
magánjogi és polgári jogi párhozamot tartalmaz, A pénz (BiBó 1986l, 203–220) című 
írás pedig a gazdaság és a jog metszéspontjait vizsgálók – későbbi munkájukból adó-
dóan a leendő ügyvédek nagy része – számára lehet tanulságos. Bibó munkáit min-
den bizonnyal az állam- és jogelmélettel, valamint a politikatudománnyal foglalkozó 
fiatalok forgathatják a leggyakrabban: elegendő akár csak a Kényszer, jog, szabadság 
(BiBó 1986i, 5–148) vagy A magyar demokrácia válsága (BiBó 1986j, 13–80) című írá-
sok elemzéseire utalni. A szakkollégistákat foglalkoztató – és Bibó által részletesen 
kimunkált – gondolati spektrum ennél természetesen jóval sokrétűbb: történelem- és 
társadalomelmélete, (BiBó 1986h, 185–266; BiBó 1986c, 569–620; BiBó 1986m, 621–
809) a legfontosabb társadalmi kérdésekről vallott felfogása (BiBó 1986b, 221–242; 
BiBó 1986d, 505–522) a mai napig kiindulópontja számos baráti, folyosói beszélge-
tésnek és intézményes keretek között megszervezett vitának.

Bibó írásaiban visszatükröződő fegyelmezettsége, pontossága, páratlan tudással 
párosuló szerénysége, világos logikai struktúrája, érveinek kérlelhetetlenül meggyőző 
ereje természetesen módszertani útravalót is ad a szakkollégisták számára. Bölcs belá-
tása, józan politikai helyzetértékelése, kompromisszumkészsége és bátorsága a jövő 
jogászai, politikai elemzői és politikusai számára is megtanulandó és követendő példa.

Bibó és a mai politika kapcsolatával összefüggésben sokszor megfogalmazódott 
már két, rendre visszatérő kritikai vélemény. Az egyik a Bibó-felejtés jelenségére utal. 
Eszerint a rendszerváltozás időszaka rövid életű fellángolásának kivételével – amikor 
az átmenet zavarában politikai találkozási pontokat keresve Bibónál találták meg a leg-
tisztább megfogalmazásban a szabadságeszményt – Bibóról, mint a XX. század talán 
legjelentősebb politikai gondolkodójáról nem igazán vesz tudomást napjaink közélete.13 

11  http://mek.niif.hu/02000/02043/html/476.html 
12  http://mek.niif.hu/02000/02043/html/488.html 
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A másik vélemény arra figyelmeztet, hogy Bibó gondolatait a politikai paletta egyik vagy 
másik szereplője esetleg kisajátítja. Talán érdemes a felvetésre a Névadó egyik hiteles 
értelmezőjétől, fiától, Ifj. Bibó Istvántól származó mondattal válaszolni: Bibó eszméinek 
igazsága romolhatatlan, ezért nem kell félni attól, hogy az utókor méltatlan hallgatása 
miatt veszítenének értékükből, vagy később ne válnának aktuálissá, mint ahogy attól 
sem, hogy politikai szándékok mentén esetleg félremagyarázzák azokat.

A Szakkollégium és a politika kapcsolata hasonlóan összetett kérdés. A közösség 
közéleti útkeresése elsősorban saját kérdéseiről és válaszairól szól: szakmai konfe-
renciák, kerekasztal-beszélgetések és kötetek hordozzák a szakmai közvéleménynek 
címzett üzeneteket, az Állampolgári Nevelés Program ad lehetőséget felelősen gondol-
kodó fiatalok tevőleges szerepvállalására gyermekkorú – és adott esetben hátrányos 
helyzetű – társaik oktatásában, a Jogsegélyszolgálat biztosíthatja a szakma gyakor-
lásához elengedhetetlenül szükséges felelősség megtapasztalását, és eseti jelleggel 
megszervezett programok nyújthatnak teret a szociális érzékenység elmélyítésére és 
az ennek megfelelő cselekvésre. A fentiek mellett természetesen erősíthető a Szak-
kollégium szerepvállalásának közéleti jellege és tevékenységének általános kommu-
nikációja, az intézmény szakmai, oktatási, társadalompolitikai kérdésekben eseten-
ként bátrabb, kezdeményező szerepet is felvállalhat.

Napjaink egyik meghatározó vitája arról szól, hogy helye lehet-e a politikának az 
egyetemeken? A Szakkollégium a maga eszközeivel – szakpolitikusok és elemzők 
egyetemi vitáinak megszervezésével – elsősorban nyilvános teret, fórumot biztosíthat 
a politikai vita számára, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a politikai kultúra egy más 
arcát is megmutassa. A szakkollégiumi közösség ugyanakkor politikai referenciapont 
is: az országos támogatottsággal bíró pártok változatlanul fontosnak tartják, hogy – az 
intézmény meghívására – az országgyűlési választások előtt vezető képviselőik részt 
vegyenek a Pártelnökök a Bibóban című beszélgetéssorozaton. A Szakollégiumot a 
politikával való kapcsolatát felületesen értékelő megállapításokkal szemben – a bibói 
életműhöz hasonlóan – az teszi védetté, ha munkája, tevékenysége, missziója önma-
gában hiteles értéket képvisel.

A bibói és a szakkollégiumi gondolat összeér: a demokráciát a szabadság eszméje 
élteti, a szabadságszerető emberek kis körei működtetik; a magyar értelmiség, és az 
értelmiségivé válás úját járó egyetemisták felelősséggel tartoznak saját szűkebb és 
tágabb társadalmi környezetük alakításáért. E felelőségvállalás tétje és megvalósulá-
sa a demokrácia, ennek a Szakkollégium megalapítása óta tudatában vagyunk. Szak-
kollégistaként saját demokrácia-játékunkat a lehető legkomolyabban vesszük.

BiBó és a szakkollégiumi generációk14

A Szakkollégium önmeghatározásának kérdése harminc éve foglalkoztatja a kollégis-
tákat. Ezt különböző közgyűlési döntések, illetve az azokat megelőző éjszakai viták, 
össz-szakkollégiumi rendezvények keretében folytatott formális, és az azokhoz kap-
csolódó informális beszélgetések tanúsítják, valamint azok a próbálkozások, amelyek-
ben „laikusok” számára kellett megvilágítani a szakkollégiumi létforma lényegét.

13  Kukorelli István megfogalmazásában: „A bibói életmű megkerülhetetlen a mindenkori magyar értelmiség és 
politikai elit számára. Más dolog, hogy megkerülik-e, és miért.” Lásd: KuKorelli 2006, 277.

14  Az írás szerzője, Bleszkán Szilárd, a Szakkollégium nevelőtanára.
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A ’Bibó’ több mint bentlakás, szakmai műhely, közéleti vitakör, baráti társaság – 
ismétlik magukat a zavartan magyarázkodó kollégisták. Ám az, hogy kinek mi nyújtja 
ezt a többletet, már sokkal nehezebben megragadható. Az erről való vélekedés pedig 
nem csupán egyénenként mutat rendkívül színes, egymástól esetenként különböző 
képeket, de rendszerint generációként is eltérő árnyalatokat nyer. A Szakkollégium 
fennállásának harmincadik évfordulója 2013-ban jó alkalom arra, hogy megpróbáljuk 
elemezni, megérteni ezeket a generációs különbségeket, hiszen ezek ismerete nélkül 
nem vállalkozhatunk arra a feladatra, hogy a harmadik évtizedet lezáró korszak kollé-
gistáiként aktív párbeszédet kezdeményezzünk a különböző generációkkal, valameny-
nyi volt szakkollégistát megszólítva.

A jelenlegi szakkollégisták szándéka éppen ez: pótolni egy régi adósságot, amely-
nek – ha meggyőződésünkhöz híven egy közösségként tekintünk az elmúlt harminc 
év kollégistáira – kötelezettjei és jogosultjai is mi magunk vagyunk. Párbeszédet sze-
retnénk folytatni saját magunkkal, hogy megértsük a három évtizednyi kollégista lét 
tanulságait, és együtt gondolkodjunk a jelenkor kihívásaihoz igazított szakkollégiumi 
stratégián. Könnyelműség lenne veszni hagyni a képzési rendszer minőségbiztosítását 
is szolgáló aktív pályakövetés esélyét, a generációs határokon átívelő kapcsolatépí-
tésben rejlő lehetőségeket, a múlt sikereinek és kudarcainak értékeléséből kinyerhető 
ismeretanyagot, a közösség tagjait egymáshoz közelebb hozó történetek megismeré-
sének lehetőségét. Bízunk a közösség erejében, ebben a – szűken a szakkollégium 
közösségére vetített – értelemben véve is.

Ennek a felfogásnak a jegyében kezdtünk bele abba a szervezési munkába, amely-
nek célja a ’Bibó’ élő Alumni-rendszerének a kialakítása. Kapcsolati hálót építünk 
jelenlegi és évtizedekkel ezelőtt végzett szakkollégisták között, fórumot teremtünk a 
volt bibósok számára kisebb-nagyobb közösségeik találkozásához, és – reményeink 
szerint – valamennyiünk számára új és értékes élményekkel szolgálunk a generációk 
közötti párbeszéd beindításával.

Bár a harmincadik évfordulótól az eddigieknél is nagyobb hatást várunk, a másfél 
évvel ezelőtt megkezdett munka eredményei már most is látványosak. A kapcsolatfel-
vétel egyik eszközének a 2011 őszén elindított Hírlevelet szántuk, amelyben minden 
olyan szakkollégiumi programról, eseményről hírt adunk, amely joggal tarthat igényt 
a korábban végzettek érdeklődésére. A hírlevelek azonban csak a negyvenedik, ötve-
nedik évfordulóra értékelődhetnek fel igazán, azzal párhuzamosan, ahogy a jelenlegi 
bibósok emlékei megkopnak – hasonlóan értékesek most számunkra az évtizedekkel 
korábban szerkesztett Szakkollégiumi Értesítők.

Az egyoldalú kommunikáció azonban önmagában csekély, a párbeszéd kezdemé-
nyezéséhez elégtelen eredmény volna. Meg kellett teremteni annak a lehetőségét is, 
hogy a volt szakkollégisták „válaszolhassanak” a nekik címzett üzenetekre: mindenek-
előtt a legkézenfekvőbb kapcsolattartási formát, a rendszeres személyes találkozások 
megszervezését tűztük ki célul. A program beindítása óta az intézmény maga is aktí-
vabban kommunikál egykori tagjai felé választott tisztségviselői útján, de a közösség 
egésze is gyakrabban látja vendégül az egykori tagokat, hiszen egyre sűrűbben rende-
zünk volt szakkollégista találkozókat. Nem érdemes szem elől tévesztenünk azonban 
azt a szempontot sem, hogy bár a volt kollégisták természetesen a Kollégium jelenlegi 
helyzete iránt is érdeklődnek, az ilyen összejövetelek elsősorban mégis azért lehetnek 
vonzók számukra, mert a saját évfolyamtársaikkal, barátaikkal való találkozás lehető-
ségét kínálják. Ebből a megfontolásból indult a kezdeményezés, hogy kifejezetten a 
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végzettek meghatározott köreinek szóló, egy-egy generációt felölelő közösség számá-
ra meghirdetett programokat, beszélgetéseket, vacsorákat is rendszeresítsünk.

A kapcsolattartás harmadik, főként a frissen végzett szakkollégistáknak szóló pillé-
re egy olyan közösségi tér, amelyet az internet és a népszerű közösségi oldalak nyúj-
totta lehetőségeket használva igyekszünk kialakítani. A kommunikáció itt nem egy- 
vagy kétoldalú, hanem éppen annyi irányú, amennyi a közösség aktív, megnyilvánuló 
tagjainak a száma.

Olyan vállalkozásba kezdtünk tehát, amelyet a szó legszélesebb értelmében vett 
közös ügyünknek tekintünk, hiszen sikeréhez a jelenlegi kollégisták erőfeszítésein túl 
az egyes generációk nyitottságára, szervezőmunkájára is szükség van.

A jelek az egyes programokon, megvalósult kezdeményezéseken túl is biztatóak: 
nem egy alkalommal ültettünk már közös asztalhoz a Szakkollégium szerepéről merő-
ben különbözően vélekedő egykori igazgatókat, választmányi elnököket és a közös 
ügynek megnyert, az iránt elkötelezett volt kollégistákat. Közülük sokan – a Szakkol-
légium alapításában is meghatározó generáció számos képviselőjéhez hasonlóan – 
mind a mai napig a közélet iránt érdeklődő, politikailag aktív, szükség esetén vélemény-
formáló szerepet is vállaló közösségként tekintenek a ’Bibó’-ra. Mások a kimagasló 
szakmai sikerek elérésében, illetve az egyének ehhez való hozzásegítésében látják 
a Szakkollégium igazi rendeltetését, s a nehéz sorsú felsőoktatásban az elitképzés 
egy rendkívül fontos bástyájaként hivatkoznak az intézményre. Megint mások inkább 
a közösségi szellem erősségét hangsúlyozzák, amelynek eredményeként a pályáju-
kat esetenként individuálisan, egyéni karrierútjaik mentén tervező kollégisták is nyitot-
tá válhatnak a közösségi együttműködésre.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Szakkollégium szerepfelfogásáról generációnként és 
egyénenként is eltérően kialakított elképzelések sok egyéb, nem nevesített irányvonal-
lal együtt is megférnek az intézmény falai között. Közösségünk ezt annak az egymás 
iránt tanúsított toleranciának, a legkülönfélébb vélemények iránt való nyitottságnak és 
nap mint nap megélt demokráciatudat áthagyományozott tapasztalatának köszönheti, 
amellyel az intézmény névválasztásáról döntő generáció a Bibó István által meghatáro-
zott értékek mentén jelölte ki a közösséggé válás útját. Ez a választás ad magyarázatot 
arra is, hogy miért ennyire meghatározó legtöbbünk életében a pályánk elején a Szak-
kollégiumban eltöltött néhány év. Ahogy Bibó István sem pusztán írásaiban, hanem 
meghatározó történelmi pillanatokban tanúsított magatartásával, kiállásával mutatott 
példát arra, mit jelent a szó valódi értelmében demokratának lenni, úgy a Szakkollégi-
um tagjai sem kizárólag Névadónk életútjának és írásainak megismerése által, hanem 
a közösség mindennapjainak, programjainak szervezése során, Bibó István  minta-
adó értékrendjének, felelősségtudatának szinte észrevétlen elsajátításával válnak a 
demokráciának elkötelezett értelmiségivé. Reményeink szerint ez a minta pályájuk 
során végigkíséri a különböző hivatásokat választó egykori kollégistákat.

Az alapítás közelgő harmincadik évfordulójának rendezvényei arra is megfelelő alkal-
mat kínálnak, hogy az egyes szakkollégiumi generációk sajátos Bibó-értelmezéseinek- 
és alkalmazásainak szintézisét adják.
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BiBó és a szakkollégium stratégiája15

A szakkollégiumi lét legfontosabb eleme a fiatalok demokratikus elvek mentén való 
önszerveződése, amely úgy teremt lehetőséget a tehetségek számára a szakmai fej-
lődésre, hogy eközben valódi közösségként érezzék az egymásért, szűkebb-tágabb 
környezetükért való felelősséget. A Bibó István Szakkollégium erről az alapról indult 
közel három évtizede, s azóta nap mint nap Bibó István szellemében él.

Jelenünk és jövőképünk alapját alkotja a bibói életszemlélet – benne Bibó István 
moralitása és felelősségtudata, közösségben való gondolkodása, szakmai igényessé-
ge és alázata. A Szakkollégium élete erre az alapra épül, s ezt éljük át  három dimen-
zió mentén: az életmű megismerése során, a szakkollégiumi lét mindennapjaiban való 
megtapasztalás révén, és az egyetem elvégzését követően, felelős értelmiségiként 
kisebb-nagyobb közösségeinknek átadva mindezt.

Bibó István életművének, élettörténetének, személyiségének megismerése több 
szempontból is fontos mind a jelen, mind a jövő szakkollégiumi közössége számára: 
egyrészt szakmailag inspirálja a jogász és politológus hallgatóinkat, bővíti ismerete-
iket, másrészt a bibói szabadságszerető ember jelleme mintaként szolgál valameny-
nyi generáció számára.

A XXI. században jogászként vagy politológusként alkotó munkát végezni elképzel-
hetetlen az elmúlt évszázad, és benne Bibó István életútjának és írásainak ismerete 
nélkül. „A letűnt huszadik századot érteni – netalán megérteni is – akarók aligha kerül-
hetik meg Bibó életútjának, személyiségének és szellemi teljesítményének a megis-
merését.” (Gyarmati–KuKorelli 2009, 7.)

A Szakkollégiumban folyó szakmai munka dinamikáját adó nyitottság, tanulni vágyás 
messzebb mutat az adott szakterület alapos megismerésén. A szakkollégisták szá-
mára mindig is fontos volt, hogy pontosan értsék azokat a társadalmi-gazdasági folya-
matokat, amelyek egy-egy jogi vagy politikatudományi probléma tágabb kontextusát 
adják. A Bibó-életmű ebben is használható elméleti alapokat és módszertant ad: segít 
kitekinteni és átfogó módon megközelíteni a vizsgált kérdéskört.

A Szakkollégium mindenkori közössége saját kezdeményezésére kezdi újra és újra 
olvasni, értelmezni a Bibó István életművének klasszikus szövegeit. A rendszeresen 
szervezett olvasószemináriumok „összehozzák” a különböző érdeklődésű hallgató-
kat: lehet újonnan felvett vagy végzős hallgató, jogász vagy politológus, közjogi vagy 
magánjogi érdeklődésű a résztvevő – közös lesz mindnyájukban az életmű, a bibói 
gondolkodásmód iránti érdeklődés, a társadalmi történések mozgatórugóinak megis-
merése iránti vágy. Mivel Bibó személyisége, jelleme átsugárzik írásain, ezek az olva-
sószemináriumok, beszélgetések nem pusztán tudományos összejövetelek, hanem 
jellemformáló együttes élmények, amelyek nyomot hagynak a résztvevőkben. E tapasz-
talat is igazolja azt az állítást, hogy helytállása, erkölcsisége, türelme az utókor és a mi 
számunkra egyfajta „kortalan  példa”. (Gyarmati–KuKorelli 2009, 7.)

Az életmű megismerésén túl, a bibói szabadságszerető ember demokrata hozzá-
állásával törekszünk megélni a mindennapokat is. A szakmai és közösségi élet a hall-
gatói önszerveződésre épül: a szakkollégiumi hagyományokban mélyen gyökerezik a 
fejlődést szolgáló kezdeményezés, az egyénen túlmutató, a közösségben és közös-
ségért való gondolkodás.

15  Az írás szerzője, Tar Adrienn, a Szakkollégium igazgatója.
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A Szakkollégium épületének falán emléktábla, rajta az írógépe fölé hajoló Bibó ismert 
képét idéző dombormű és a felirat: „A szabadságszerető ember bízik a közösség ere-
jében” – ez a közösségbe vetett bizalom formálja és építi a Szakkollégium jelenét és 
jövőjét is.

Közösségi kezdeményezésre alakult ki a szakkollégisták döntéshozó fóruma, a Köz-
gyűlés, a tisztségviselők választásának hagyománya, a napi működést segítő hallga-
tói stábok rendszere, így épül és igazodik a szakmai kihívásokhoz a képzési rendszer. 
Ennek köszönhetően indult el útján az Állampolgári Nevelés Program és a Jogsegély 
program, tudásunkat jó ügyek érdekében felhasználva.

A hallgatók ebben a maguk alakította, aktívan megélt demokráciában, annak az 
önkormányzatiság elvein alapuló működésében tapasztalják meg, mit jelent bibói érte-
lemben demokrataként élni és látni a világot. Mindez természetesen együtt jár az eltérő 
vélemények ütköztetésével, a lehetséges irányok és következményeik mérlegelésével, 
közös döntésekkel, kompromisszumokkal, a közösség által meghatározott keretek tisz-
teletben tartásával. Ez a Szakkollégium harminc éves hagyománya, egyike azon sza-
badságköröknek, amelyekről maga Bibó írja, hogy „kölcsönös személyes szolgáltatá-
soknak, kötelezettségeknek, jogoknak és szabadságoknak” a rendezettségre törekvő 
„sokasága”. (BiBó 1986k, 485–504.)

A bibói minta megélésének harmadik dimenziója a felelős demokrata magatartás 
végzett, hivatást gyakorló jogászként, politológusként, szociálisan érzékeny értelmi-
ségiként történő áthagyományozása. Bármilyen pályára is lépjenek hallgatóink, legye-
nek gyakorló vagy elméleti szakemberek – a bibói életmű megismerésével, a szakkol-
légiumi élet során szerzett tapasztalatokkal, a közösségi lét élményével gazdagodva 
–, bízhatunk abban, hogy munkakörnyezetükben és magánéletükben is képesek lesz-
nek szabadságszerető emberként élni.

A Szakkollégium Bibó szellemében határozta meg működésének alappilléreit, a 
szakmaiság, közösségiség és társadalmi felelősségvállalás triászát, s ehhez igazod-
va  készíti fel tagjait hivatásuk gyakorlására. Tudnunk kell azt is, hogy a hagyomá-
nyos értelemben vett értelmiségi léttel együtt felelősség is jár. Regéczy-Nagy László,  
a Bibó-per harmadrendű vádlottja, a bibói világ hitvallásaként tekintett körünkben erre 
a gondolatra: „(…) jobban képzett vagyok, a lehetőségeim nagyobbak, kötelességem 
van.” (Gyarmati–KuKorelli 2009, 105.)
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