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Tóth-Matolcsi László

Bibó István értékközpontú politika-felfogása

Az alábbi tanulmányban Bibó István politika-felfogását vizsgálom meg, különös hang-
súlyt fektetve ennek a felfogásnak egy lényeges elemére, amely a politikához való 
viszonyának talán legsajátosabb vonatkozása: annak értékalapú, normatív jellegé-
re.1 Kitűzött célom eléréséhez nem veszem számba azokat a rendkívül szerteágazó 
és több irányból érkező szellemi hatásokat, amelyek Bibó intellektuális horizontját for-
málták. Ez nem is szükséges, hiszen az utóbbi időben számos kiváló tanulmány és 
monográfia foglalta össze Bibó „politikai filozófiáját”.2 Ugyanakkor azért érzem indo-
koltnak, hogy áttekintsük politika-felfogásának összetevőit (amelynek átgondolására 
jó alkalmat jelent a centenáriumi év közelsége), mert Bibót sokan sokféle szempontból 
vádolták már politikai naivitással. Kritikusai a politikai gyakorlathoz való sajátos hoz-
záállását értik ez alatt, miszerint a különböző konfliktusok, szituációk szereplői részé-
ről mindig azt feltételezte, hogy azok legjobban felfogott saját érdekükben, átgondol-
tan, saját értékeikre reflektálva cselekszenek. Ahogy maga is fogalmaz egy helyen: 
„Világéletemben, amióta politikai ésszel gondolkodtam, és ez elég régi időre megy 
vissza, a legnagyobb tévedéseket mindig akkor követtem el, mikor különböző politikai 
tényezőkről azt tételeztem fel, hogy azok a saját érdekükben felfogott legokosabb dol-
got fogják csinálni, vagy legalábbis arra törekszenek.” (BiBó 2011, 191.) Eközben – így 
a „naiv” Bibót kárhoztató kritikák – nem volt tekintettel a „valóságra”, a hatalmi érde-
kekre, a politika Machiavelli vagy Hobbes által oly plasztikusan leírt rideg és szigorú 
realitásaira. Azt, hogy valóban a legjobban felfogott önérdeket tételezte fel a politikai 
cselekvők részéről, Bibó maga is megállapítja, ahogy az előbbi idézetből is láthatjuk. 
Ugyanakkor ez nem naivitás a részéről, pusztán annak feltételezése, hogy a politikai 
kérdések rendezését nem az indulatok és a pillanatnyi érdekek uralják, hanem a tuda-
tosan átgondolt és következetesen végigvitt programok. Akkor tehát, amikor Bibó morá-
lis és racionális megfontolásokat tulajdonít a politikai szereplőknek, nem naiv, hanem 
következetes: azt az ideológiai programot kéri számon a politika szereplőin, amelynek 
a jegyében, nevében azok cselekszenek. 

Álláspontom szerint Bibó sajátos értékalapú szemléletmódja nem pusztán követ-
kezménye az őt ért szellemi hatásoknak, hanem egy jól átgondolt koncepció eredmé-
nye. Nevezetesen, Bibó, akinek mindig fontos volt, hogy érzékeltesse a politikai jelen-
ségek és konfliktusok mögött meghúzódó lélektani folyamatokat, felismerte azt, hogy 
a politika, úgy is mint hatalmi, és úgy is mint társadalmi viszonyrendszer, komoly pszi-
chológiai hatásokat képes kiváltani, illetve maga is reagál a társadalomban végbe-
menő lélektani folyamatokra, éppen azért, mert emberek közötti viszonyok jelentik az 
alapját. Ha pedig ez igaz, akkor nyilvánvaló, hogy a politika – helyesebben szólva a 

 1  Jelen írás továbbgondolt és átdolgozott változata egy korábbi tanulmányomnak: TóTh-MaTolcsi 2012, 231–244. 
 2  A teljesség igénye nélkül: Berki 2004, 253–278.; kovács 2004. Legújabban pedig: kovács  2012, 245–253.
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hatalomgyakorlás – veszélyes, sőt romboló eszközzé válhat, mert olyan magatartás-
formákra kondicionálhatja a közösség tagjait, amelyek katasztrófához vezethetnek. 
(És itt elég, ha a különböző totalitárius diktatúrák gyakorlatára gondolunk.) Bibó tehát 
arra a lényeges megállapításra jut, hogy a hatalomgyakorlás és az embernek ember-
től való függése (legyen az hatalmi, gazdasági vagy társadalmi pozíció következmé-
nye) mindig valamilyen lelkiállapotot vált ki, és – ennek egyenes következményeként 
– valamilyen magatartásra ösztönöz. Magatartásokat viszont leginkább értékek és 
meggyőződések motiválnak.

Ennek a két lényeges szempontnak a figyelembevételével arra törekszem tehát, 
hogy jelen írás keretei között felvázoljam Bibó politika-felfogásának azokat a – néze-
tem szerint – meghatározó elemeit, amelyek az életmű egészét tekintve szervesen 
összefüggnek egymással, és amelyek együtt alkotják Bibó sajátos szemléletmódjának 
magvát. Ezt alapvetően három, a vonatkozó Bibó-szövegek alapján megfogalmazott, 
általam fontosnak ítélt kérdéskör mentén teszem. Azaz három olyan elemet szeret-
nék kiemelni a bibói politika-felfogásból, amely alapjaiban, elvi szempontból határoz-
za meg Bibó politikához való viszonyulását és ezen keresztül az életmű legtöbb poli-
tikai jellegű szövegét. 

Az œuvre írásait olvasva és elemezve kirajzolódik Bibónak az a több helyen (főleg 
a politikai hisztériákat vagy az európai politikai fejlődést elemző szövegeiben) explicit-
té is tett meggyőződése, hogy a politika, úgy is mint hatalmi viszonyrendszer és úgy 
is, mint társadalomszervező tényező, közvetlen módon képes alakítani, befolyásolni 
az ember mentális kondícióit. Illetve a reláció fordítva is igaz: egy közösség lelkiálla-
pota döntően képes hatni arra, hogy az adott közösség milyen politikai programot tűz 
ki maga elé, vagy, hogy hogyan alakítja ki az egymás közti kommunikáció és maga-
tartások szabályait. Ezért egy jól szervezett társadalmi és politikai rend nem pusz-
tán hatékonyság és racionalitás kérdése. Még csak nem is a jogok meglétének vagy 
a kormányforma milyenségének a kérdése. Egy jól berendezett társadalom egészsé-
ges (ahogy Bibó fogalmazna: egyensúlyos) működése legalább ennyire múlik azon 
is, hogy a politikai és társadalmi rend hogyan és mire kondicionálja polgárait. Milyen 
viselkedést, lelkiállapotot vált – horribile dictu: kényszerít – ki belőlük. Ez a felismerés 
Bibó politika-felfogásának egyik alapvető jelentőségű, meghatározó vonatkozása, és 
itt érkezünk el az értékalapú politika-felfogás első lényeges eleméhez: a „pszichologi-
záló attitűd”-höz. Nevezetesen, hogy Bibó, amikor konfliktusokat vagy politikai-társa-
dalmi folyamatokat elemez, mindig a háttérben zajló lélektani mozzanatok felkutatá-
sával kezdi. Mint ahogy az általa javasolt megoldás is szinte minden esetben legalább 
annyira „pszichológiai” mint politikai jellegű. Ezt láthatjuk, amikor a forradalmak „fel-
szabadító” hatásáról, a parasztok és az úri középosztály viszonyáról, a köztük lévő 
kommunikációs szakadékról, az antiszemita ember torz világképéről vagy az észak-
ír konfliktus sértődöttségbe és önigazolásba merevedett szereplőiről és a konfliktus 
lehetséges megoldásairól beszél.

A másik meghatározó elem Bibó politika-felfogásában az a meggyőződése, hogy 
„jó” politika csak ott van, ahol a közösség minden tagjának fontos, hogy a mindenkit 
érintő ügyek valóban közügyek legyenek, és az egyéni szabadság a legtermészete-
sebb módon kapcsolódjon össze a közös szabadsággal. Ez viszont tudatosságot, és a 
kizárólagosan az önérdek motiválta magatartáson való túllépést igényel a polgároktól, 
abban a tekintetben, hogy a közösségért éppen úgy felelősséget kell vállalniuk, mint 
saját magukért. Ez azért fontos meglátás, mert Bibó azt feltételezi, hogy egy közös-
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ség élete csak akkor lehet egészséges (ismét csak: egyensúlyos), ha a tagjainak éle-
te is az. Egy ember viszont akkor tud felelősséget vállalni a közösségéért, ha magáért 
is vállalja azt. Ez ugyanakkor néha olyan magatartást kíván, ami szembe megy a lát-
szólag racionális és elvárt cselekvési mintákkal. De erről majd később.

A harmadik meghatározó elemnek a bibói politika-felfogásban azt a meggyőződését 
látom, hogy a politika művészet, egyensúlyozás a realitások és az ideák világa között. 
Nem a hatalomgyakorlás hatékonyság-központú művészete, ahogy Machiavellinél lát-
juk, hanem törekvés arra, hogy az erőszakot és az erkölcsileg kifogásolható eszközöket 
is alkalmazó politika világát normatív, értékalapú világgá tegyük. Ami, nézetem szerint, 
azért volt annyira fontos számára, amit fentebb már jeleztünk: a politika és egy közös-
ség tagjainak egyéni és csoportos mentális kondíciói (ha tetszik: „lelkiállapota”) között 
szoros kapcsolat van. Egy megalázott, félelemben élő közösség egészen máshogy 
áll a közügyekhez és egymáshoz, mint egy felszabadult, alkotó energiáit ki- és megél-
ni tudó társadalom, mert az egyén szintjén más lesz a választott „életstratégia”. Bibó 
felismerte azt, hogy a különböző hatalmi struktúrák romboló hatásait akkor közömbö-
síthetjük, ha a hatalom gyakorlása és a társadalom megszervezése pozitív hatással 
van a személyiségre. Tehát, ha azokat a magatartásokat, mechanizmusokat erősítjük 
közösségi szinten, amelyek egyéni szinten is eredményesek: felelősségvállalás, kiál-
lás önmagunkért és a másikért, felszabadult és alkotó életvitel, teljesítmény-központú 
kiválasztás és horizontális függőségi viszonyok. Ezeket viszont akkor leszünk képe-
sek belsővé, magatartást meghatározó tényezőkké tenni, ha értékké konvertáljuk őket. 
Olyan értékekké, amelyek megvalósítása feladat és erőfeszítés, de amelyek „megélé-
se” egyéni és közösségi szinten is termékeny lehet. Többek között ezért művészet a 
politika Bibó felfogásában, mert folyamatosan lavíroznunk kell a valóság kényszerítő 
adottságai és az értékek hasonlóan kényszerítő erejű imperatívuszai között. 

Ennek a három elemnek a rövid vizsgálatára és kifejtésére teszek tehát az alábbi-
akban kísérletet úgy, hogy megpróbálom felvillantani az életmű azon részeit, amelyek 
érzésem szerint alátámasztják fentebb vázolt koncepciómat. Egyúttal pedig megpró-
bálom érzékeltetni azt is, hogy ez a három elem szervesen összefügg egymással, és 
együtt alkotja Bibó sajátos szociálpszichológiai szemléletének keretét, amivel a poli-
tika világához közelített. Ami azt is igazolja, hogy Bibónak az alapelvek, a „módszer-
tan” tekintetében volt koherens szemléletmódja, amire a társadalmi és politikai jelen-
ségek elemzését alapozta.

I.

A bevezetőben abból a tézisből indultam ki, hogy Bibó számára lényeges felisme-
rés volt annak belátása, hogy a politikában megjelenő elvek és a társadalmat szerve-
ző értékek hatnak az egyéni mentális kondíciókra, illetve a közösség lelkiállapotának 
minősége befolyásolhatja a társadalomszerveződést és a hatalom jellegét is. Ezért 
lesz fontos szerepe az életműben a Guglielmo Ferrerótól átvett koncepciónak, amely 
lényegét tekintve lélektani magyarázatot ad a hatalom jelenségére, mondván, hogy a 
hatalom kialakulása kétféle embertípus találkozásából eredeztethető: az erős akara-
tú vezető típusából, aki össze is töri magát saját korlátain, ha kell, hogy végigvihesse 
akaratát, illetve a konfliktuskerülő típusából, aki azon az áron is szeretné elkerülni a 
konfrontációt, ha ehhez alá kell vetnie magát a hatalomnak. Ferrero tulajdonképpen a 
hatalmi viszonyrendszerekben állandóan jelen lévő félelemnek tulajdonít centrális sze-



212

Tóth-Matolcsi László  Bibó istván érték-központú politika-felfogása

repet, aminek a kiküszöbölése az egész európai politikai fejlődés legnagyobb kihívá-
sa. Ezt a motívumot viszi tovább Bibó, aki maga is a félelem központi szerepére utal, 
amikor a hatalom keletkezéséről beszél. Abból indul ki ugyanis, hogy az emberi léttel 
együtt járó egzisztenciális érzés a haláltól való félelem, amelynek feldolgozatlansága 
vagy rosszul történő eliminálása termeli ki magát a hatalom jelenségét is. „Az, hogy 
az ember tudja, hogy meg fog halni, egy egészen újféle lelki betegségnek a lehetősé-
gét jelenti, és valószínűleg az van mind a politikum, mind a vallás legfőbb, legvégső 
indítékainak gyökerénél, és ez pedig a félelem tudata”. (BiBó 1986c,11.) A félelmeitől 
szabadulni nem tudó ember ugyanis a másik emberben véli megtalálni félelmének leg-
főbb okát, az életére leselkedő legnagyobb veszélyforrást, amit a másik feletti uralko-
dással próbál kompenzálni. A hatalom tehát a félelem terméke, és az egyensúlytalan, 
békés állapotát elhagyott közösség velejárója. Így az embernek embertől való félelme 
egy új dimenzióba tevődik át: a hatalom fél a neki alávetettektől, hogy azok fellázadnak 
és így elveszítheti hatalmát, az alattvalók pedig félnek a hatalom gyakorlójától, hogy 
erőszakot fog alkalmazni velük szemben. A még nagyobb félelem viszont ördögi kört 
indít be, hiszen még nagyobb hatalomkoncentrációt eredményez, ami még több félel-
met gerjeszt és így tovább.

A megoldást erre a problémára Ferrero és Bibó értelmezésében a legitimitási elvek 
jelentik, mert ezek az elvek vetik fel és testesítik meg azt az igényt, hogy a hatalom ne 
pusztán az erősebb jogán alapuljon, hanem legyen mögötte valamilyen igazolás, egy 
elv, ami a hatalomnak alávetettek szemében elfogadottá teszi, így őket is és a hata-
lom gyakorlóit is megnyugtatja, a kölcsönösen jelen lévő félelmet pedig kiküszöböli. 
(Ferrero a civilizációk fejlettségét is azon mérte le, hogy milyen mértékben képesek a 
félelem mennyiségének csökkentésére.3) Bibó az európai politikai fejlődést egyene-
sen a legitimitások történetének tartja, mert a legitimitási elvek és az igazolt, morális 
elvekkel alátámasztott hatalom megjelenése képes kiküszöbölni a félelmet, ami a leg-
nagyobb problémát okozza a közösségek életében. Ha viszont a félelem csökkenthe-
tő és – végső soron – kiküszöbölhető, akkor ezzel maga a hatalom jelensége is kikü-
szöbölhetővé válik – véli Bibó. Azaz a hobbesi természeti állapotra sokban emlékeztető 
eredeti helyzetből Bibó nem oda jut el, ahova Hobbes: hogy ruházzuk rá a hatalmat 
egy szuverénre, majd vessük alá magunkat neki, tőle remélvén biztonságunk és éle-
tünk védelmét, megőrizve mindeközben a legfontosabb jogunkat, az önvédelem jogát. 
Bibó egy másik úton indul el, azon, amelyet Szent Ágoston javasol, hogy ti. rendeljük 
a hatalmat és az uralkodást valamilyen morális elv szolgálatára, mert a szolgálatban 
nem az a fontos, aki szolgál, hanem az, aminek a nevében vagy amiért történik. Ez a 
mozzanat lényeges, mert a funkciót elválasztja a személyiségtől, hiszen nem a szol-
gálatot végző személyes ízlése és szándékai határozzák meg a hatalomgyakorlás 
jellegét, hanem a funkció, amit betölt. Úgy vélem, hogy Bibó politikai gondolkodására 
talán ez az ágostoni gondolat volt a legnagyobb hatással, mert ez a gondolat teremti 
meg az igazolt és erőszakmentes hatalomgyakorlás lehetőségét. 

A félelem alapvető jelentősége mellett azonban Bibó más vonatkozásokban is utal 
arra, hogy a megbomlott közösségi egyensúly mögött a legtöbb esetben zavart lelkiál-
lapot, közösségi trauma áll. Ezt a legszemléletesebben a politikai hisztériákat elemző 

 3  Ferrero, akinek kurzusait Bibó 1934/35-ben a genfi Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales 
ösztöndíjasaként hallgatta, legitimitás-koncepcióját egy trilógiában fejtette ki: Ferrero 2000; Ferrero 2001; 
Ferrero 2002. A félelem-koncepció rekonstruálásához elsősorban a Hatalom című könyvet vettem alapul, 
különösen: 49–109. 
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szövegeiben fejti ki, elsősorban A német hisztéria okai és története című tanulmány-
ban. (BiBó 1981, 107–183.) A politikai hisztériák – mutat rá Bibó – minden esetben egy 
jól leírható lélektani mechanizmus eredményei, legfontosabb sajátosságuk pedig, hogy 
a hisztérikus állapotba került közösségnek vagy politikai elitnek súlyosan torzul a való-
sághoz való egészséges viszonya. A politikai hisztériák kialakulása minden esetben 
egy valós, megrázkódtató tapasztalathoz kötődik, amelyet a katasztrofális élmény oko-
zóinak azonosítása, tehát az ellenségkép kitermelése követ, akikkel szemben a közös-
ség a védekezés állapotát veszi fel, egyúttal pedig megalkotja a megrázó esemény 
leegyszerűsítő, sematikus értelmezését is. A megalázott közösséget innentől kezdve 
az indulatoktól vezérelt elégtétel-keresés motiválja, amit általában háború vagy leszá-
molás követ. Ez, ha győzelemmel zárul, elégtételt és az értelmezés utólagos vissza-
igazolását jelenti, viszont az indulatoktól való túlfűtöttség és a racionális értelmezé-
sek háttérbe szorulása miatt mértékvesztéshez, illúziókhoz, az ezekhez kapcsolódó 
túlzott igények megvalósítása pedig katasztrófához vezet. Ez az út vezetett a hitleri 
tébolyhoz, de hasonló hisztéria szabadult el Bibó értelmezésében a francia forrada-
lom után is a nagy terror időszakában. 

A közösségi és egyéni lelki kondíciók egymásra hatását Bibó egy másik probléma, 
az antiszemitizmus kialakulása kapcsán is fontosnak tartja hangsúlyozni. (BiBó 1986b, 
621–798.) Ugyanis túl azon, hogy az antiszemitizmus kialakulásában alapvetően a zsi-
dóság társadalmi szegregációja és ebből következően az asszimilációs problémák 
játszották a döntő szerepet, Bibó felhívja a figyelmet arra is, hogy a rossz tapaszta-
latok (amelyeket a szegregált kisebbség és a többségi társadalom a helyzet felemás 
mivoltából adódóan egymásról szerez), illetve a rossz tapasztalatok miatt kialaku-
ló védekező és távolságtartó magatartások állandó ismétlődése egy idő után nega-
tív lelkiállapotot alakít ki a másikkal kapcsolatban mind a két közösségben. A rossz 
tapasztalatok ismétlődése, és az, ha nem tisztázzuk a magatartások mögött lévő oko-
kat és indítékokat (hogy ki miért viselkedik úgy a másikkal, ahogy) termékeny táptalaja 
lehet az általánosításoknak, és így az előítéleteknek is. Ezekre az előítéletekre pedig 
a hatalmon lévő elit könnyen építhet olyan összeesküvés-elméleteket, amelyek az 
ismert történelmi katasztrófákba vihetnek egy közösséget. Ezért hangsúlyozza Bibó, 
hogy az antiszemita embert lényegileg ugyanaz jellemzi, mint a politikai hisztériában 
szenvedő közösséget: a valóság egy részéhez való viszonya alapvetően torz. Az anti-
szemitizmus ebben az értelemben hisztérikus világkép, mert a cselekvést (a rossz 
tapasztalatok és az ebből következő általánosítások miatt) az indulatok által vezérelt 
elégtétel-keresés, a bosszúállás motiválja. Így eredményez egy társadalmi gyakorlat 
kóros lelkiállapotot és félrevezető magatartásokat, amelyek tisztázása annál nehe-
zebb, minél később kerül rá sor. 

II.

Az antiszemitizmus kialakulásának problémája átvezet bennünket a bibói politika-fel-
fogás másik fontos előfeltevéséhez, amely szerint a középkori Európát jellemző társa-
dalomszervezés által életre hívott politikai fejlődés önmagukon való túllépésre kész-
teti a polgárokat, nevezetesen arra, hogy lássanak túl a saját érdekeiken, alapvetően 
a saját érdekükben. És itt nem pusztán a keresztyén etika „szeresd felebarátodat mint 
magadat” feltétlen és legfőbb parancsáról van szó, hanem egy olyan életstratégia kiala-
kulásáról, amely arra a felismerésre alapozódik, hogy hosszú távon egyéni szempont-
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ból is az a „kifizetődő” magatartás, ha a másik mellett kiállunk, főleg olyankor, amikor a 
jogaiért vagy a szabadságáért vívott harcában számít segítségre. Mert az egyéni bol-
dogulás, biztonság és szabadság legfőbb garanciája nem az, ha a hatalom védi eze-
ket, ugyanis a hatalom számára mindig nagy csábítás az erővel, pozícióval való visz-
szaélés lehetősége. Az egyéni szabadság akkor garantált, ha mindenki kiáll a saját 
és a másik ember szabadságáért is. Mert ez arra kondicionál minket, hogy a legter-
mészetesebb dolog legyen a közös szabadságért való kiállás, és erre kondicionálja a 
hatalmon lévőket is. A szabadságot azonban meg kell tapasztalni, meg kell élni, érvel 
Bibó, mert akkor lesz olyan felszabadító hatása, ami képes a kiálláshoz szükséges 
önbizalmat és erőt megteremteni. Ez a szemlélet jelenik meg az európai társadalom-
fejlődésről 1953–56 között írt vázlatában is, ahol azt hangsúlyozza, hogy a belső és 
külső felszabadulás egymást feltételező lélektani folyamatok. „Nem lehet a közösségi 
élet valamilyen mértékű felszabadulását az egyének valamilyen belső felszabadulá-
sa nélkül létrehozni és az egyének belső felszabadulásának megfelelő atmoszférája 
nem alakulhat ki bizonyos mértékű külső felszabadulás, rendezett közösségi élet nél-
kül...”. (BiBó 1993, 349.)

Ezen a ponton térünk vissza az antiszemitizmus és a zsidókérdés problémájához, 
hiszen a Zsidókérdés-tanulmány éppen a felelősségvállalásról szóló fejezettel kezdő-
dik. Bibó tudatosítja olvasóiban, hogy azért, ami egy közösség tagjaival megtörténhe-
tett, mindenkinek felelőssége van. Vagy azért, mert aktívan részt vett a jogfosztásban, 
vagy azért, mert nem állt ki a másik mellett. A másik mellett való kiállás viszont nem 
pusztán erkölcsi vagy etikai kérdés, hanem hosszú távon célravezető – a közösség 
egészét védő – magatartás, mert a hatalom részéről érkező erőszak aktuális célpont-
jai változhatnak. Ma a zsidóság, holnap viszont egy másik társadalmi csoport kerülhet 
hasonló helyzetbe. Bibó mondanivalójának fontos tanulsága, hogy a felelősségáthá-
rítás metódusa, mint túlélési technika, ideig-óráig működhet, de hosszú távon kiszol-
gáltatottá teszi a társadalmat a hatalomnak, különösen is az autoriter vagy diktatóri-
kus „hajlamokkal” rendelkező hatalomnak, éppen azért, mert az egymásért való kiállás 
erejével nem tudja szembesíteni azt. Erre utal szegedi politikatudományi előadásainak 
egy helyén is: „Egy társadalom bátorsága egyenes arányban van azzal, hogy a sza-
badságáért kiálló ember mennyire számíthat a másik emberre. A társadalmi szabad-
ság ott kezdődik, amikor minden embert hasonló emberek tömege vesz körül, amely 
adandó alkalommal a közös szabadságért kiáll”. (Dénes 2004, 42.) Ennek a szolidari-
tásnak az esszenciáját fogalmazza meg A szabadságszerető ember tízparancsolata 
című szöveg is, amely tulajdonképpen a credója a közösségért, annak javáért felelő-
sen érző és cselekvő embernek.4 

A másik melletti elvi alapon történő kiállás és ennek tömeges magatartássá válása, 
akkor is, ha az látszólag szemben áll a cselekvő önérdekével, fontos mozzanata az 
európai fejlődésnek, mert a középkor folyamán megjelenő értelmiség kialakulásában 
játszik lényeges szerepet. Arról nem is beszélve, hogy Bibó – érzésem szerint – magá-
ra nézve is kötelező mintának tartotta ezt a magatartást. Ezért értékelődik fel számára 
Krisztus magatartásának és példázatos tanításainak „politikai” vagy „társadalmi” jelen-
tősége is. Mert ezek a példázatok sokszor olyasmit tanítanak, ami látszólag szemben 
áll a cselekvő önérdekével és az adott helyzetben racionálisnak tűnő magatartással 

 4  BiBó 1995. 1938–40 körül kelt, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattár (MTAKK) Ms 5111/16 
jelzet alatt. Megjelent: huszár– liTván– s. varga 1995, 190–191.



215

Világosság 2013 tavasz–nyár Politika és politikai pszichológia

(„szeressétek ellenségeiteket” vagy „tartsd oda a másik orcádat is”), valójában viszont 
hosszú távon sokkal célravezetőbbek, mert magát a konfliktus lehetőségét és forrását 
küszöbölik ki. És ezért lesz fontos számára a keresztyénség tanításainak az európai 
társadalomfejlődésre gyakorolt hatása is. Mert a meggyőződése, személyes hite mel-
lett elkötelezett embertípus megjelenése egy újfajta magatartást hoz magával: a hata-
lommal szemben lelkiismerete nevében szembeszálló emberét, az igazi értelmiségi-
politikusét. Ezt a mintát testesíti meg Krisztus is Bibó számára, és ez a minta bizonyos 
értelemben saját önképe is volt. A keresztyén értékek alapján történő politikai fejlődés 
azonban nem csak ezért lényeges. Hanem azért is, mert a Bibó számára oly fontos 
legitimitási elvek is alapvetően ebből a gondolatkörből – közelebbről Szent Ágoston 
munkásságából – nőnek ki. Az értékekre alapozott politika és hatalomgyakorlás pedig 
nem puszta keresztyén moralizálás vagy teológiai koncepció, hanem jelentős haszon-
nal jár: stabillá teszi a politikai rendszert és kiszámíthatóvá, erőszakmentessé a hata-
lomgyakorlást, mert nem indulatok, önkény vagy pillanatnyi érdekek uralják a döntése-
ket. És még egy fontos megjegyzés kívánkozik mindehhez. Úgy vélem, Bibó számára 
személyes tapasztalat volt annak megélése, hogy a magáért és másokért felelősséget 
vállaló embernek sokszor önmagán a legnehezebb túllépnie. Ebben a kontextusban 
nyer a félelemtől való megszabadulás egy újabb aspektust. Mert nem csak azt a félel-
met kell kiküszöbölnünk, amely a hatalom jelenségét és az embernek emberrel való 
viszonyát mérgezi meg, hanem azt is, amely bennünket eltölt az érdekeinkért, jogain-
kért vagy a másik emberért történő kiállás miatt. A vele készült interjúból kiderül, hogy 
a magát „fal mellett haladó” embernek tudó Bibó számára 1956 eseményei és az azok-
ban rá hárult szerep és felelősség döbbenti rá először igazán erre. 

III.

Bibó politika-felfogásának harmadik, egyben talán leginkább módszertani jellegű ele-
me az a tézise, hogy a politika művészet, mert az intuíciónak nagyon fontos szerep jut 
benne, illetve folyamatos egyensúlyozás a létező adottságok és a kívánatos értékek 
világa között. A politika nem lehet tudomány – a szó szigorúan vett pozitivista értelmé-
ben –, érvel Bibó Az európai társadalomfejlődés értelme című szövegben, mert nem 
adott a kísérletezés lehetősége, és sokszor túl hosszú az idő, ami egy politikai „kísér-
let” gyakorlati alkalmazása közben eltelik (a „létező szocializmusnak” például 70 év 
jutott a gyakorlati kipróbálásra, a feudális politikai és társadalmi rendszernek nagyjá-
ból másfél ezer). Ez ugyanakkor nem jelenti azt, érvel Bibó, hogy a politika ne tehet-
ne általános megállapításokat, sőt, hogy ne fogalmazhatna meg igazságokat. Ez nem 
csak, hogy lehetősége a politikának és a politikával foglalkozóknak, de feladata is. 
Legalábbis a szegedi egyetemen előadott politikatudományi kurzus jegyzetanyagá-
ból az derül ki, hogy Bibó igazán azokat a politikai gondolkodókat tartotta nagyra, akik 
nem pusztán leírták a hatalom megszerzésének és gyakorlásának technikáit, hanem 
megfogalmaztak egy programot, egy víziót (ha tetszik: utópiát) a létező gyakorlattal, a 
valósággal szemben. „A politikát az igazságkeresés teszi tudománnyá, tehát legfőbb 
feladata, hogy felfedje a lényeget, vagyis még a hátsó gondolatokat is. Legfontosabb 
nevelő feladata pedig az, hogy egyensúlyt hozzon létre az utópizmus és a lapos rea-
lizmus között. Az utópizmus képviselője Morus Tamás, a realizmusé Machiavelli volt. 
A politika visszahat a valóságra, tehát formáló erejű, maga az anyaga pedig a társada-
lomtudomány. […]…a politikatudománynak csak olyan tételeket szabad megállapítania, 
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melyek mindenütt érvényesek”. (Dénes 2004, 79.) Majd később: „a politika tárgyának 
azt a célra irányuló erőfeszítést tekinthetjük, amely a társadalmat egyensúlyban tartja 
és életfeltételeit biztosítja. A politikatudomány azt tárgyalja, hogy mi a dolgok helyes 
szellemi elrendezése és ezekre az elrendezésekre fordítja feltevéseit”. (Dénes 2004, 
80.) Ezekből a részletekből Bibónak két nagyon lényeges előfeltevése rajzolódik ki.  
Az egyik, hogy a politika művelése legalább annyira normatív, mint amennyire gyakor-
lati tudomány, a politikának ugyanis „mindenütt érvényes” tételeket szabad megfogal-
maznia. A másik, hogy a politikatudomány a dolgok „helyes szellemi elrendezésére” 
fókuszál, ami azt jelenti, hogy a politikának nem csak a változó körülmények (a való-
ság) adnak keretet, ahogy Machiavelli vélte, és nem csak a virtú a politikus legfőbb 
erénye, hanem legalább ennyire valóságosan befolyásolják a politikát a vele szemben 
támasztott elvárásaink, értékeléseink, elveink is. 

Bibó politika-felfogására Morus Tamás Utópia című könyve jelentős szemléletfor-
máló hatással volt, a politikatudományi előadások jegyzetanyagában a mű alapos 
rekonstrukciójával találkozunk. Morus munkásságának kiemelt jelentőségét az indo-
kolja Bibónál, hogy meglátása szerint az Utópia műfajt és politikaelméleti iskolát is 
teremtett. „A politikatudomány művelői centrális problémának tekintik, hogy szabad-e 
azzal foglalkozni, hogy mi legyen, s nem kell-e pusztán a meglévők rendszerezésére 
szorítkozni. […] A politikatudomány nagymesterei – mint Platón, Arisztotelész, Szent 
Ágoston, Szent Tamás, Montesquieu és mások – nem mondtak le arról, hogy véle-
ményt mondjanak a tekintetben, hogy mi legyen”.5 Morus is hasonlóan indokolja utó-
piájának létjogosultságát, amikor Csupatűz Rafaelt a képzeletbeli dialógusban meg-
próbálja rávenni arra, hogy legyen fejedelmek tanácsadója (miután Rafael elmondja, 
hogy Utópia szigetén az emberek milyen szervezetten és a legtöbb társadalmi konf-
liktusforrást kiküszöbölve élnek, és ha ezt valahol előadná, „süket füleknek mondana 
mesét”): „– De még milyen süketeknek – feleltem én –, ez kétségtelen! És hogy az iga-
zat megvalljam, nem hiszem, hogy olyan beszédeket kelljen előadni, melyekről biztosan 
tudod, hogy soha meg nem fogadják. […] – Ezért mondtam – felelte –, hogy a filozófi-
ának nincs helye a fejedelmeknél. – Sőt inkább nagyon is van – mondtam –, csak nem 
az iskolás filozófiának, mely azt tartja, hogy bármi bárhol helyénvaló. De van a filozó-
fiának egy gyakorlatibb fajtája. Ez ismeri a színhelyet, alkalmazkodik hozzá, harmoni-
kusan és bájjal játssza el szerepét az éppen játszott színdarabban. Ezt kell neked is 
alkalmaznod”. (Morus 2002, 61.) Az Utópiában azonban lényeges hangsúlyt az uralom 
jelenségének és a társadalmi rétegek közötti egyenlőtlenség csökkentésének igénye 
kap. Morus „Seholszigeti” állama végeredményben a kölcsönös szolgáltatások álla-
ma és társadalma, ahol nincs magántulajdon, ezért mindenki úgy juthat hozzá azok-
hoz a javakhoz, amelyek a létfenntartáshoz szükségesek, hogy a szükségletein felül 
előállított termékeket vagy terményeket elcseréli valami másra. Ezért tekinti Bibó az 
Utópiát a szocialista gondolatok első megjelenési helyeként, a mű hatására kialakuló 
politikaelméleti iskolát pedig – amelynek közvetlen folytatójaként és továbbfejlesztő-
jeként Rousseau-t említi – a szocializmus előkészítőjének tartja.

Persze hozzátartozik a képhez, hogy Bibó nem véletlenül teszi meg a politika elsőd-
leges feladatává az értékelést, amely a valóság és a kívánatos jövőkép közötti közve-
títést jelenti. Az a fogalmi keret, amire épít, szinte determinálja ezt a politika-felfogást, 
hiszen annak a neokantiánus filozófiai hagyománynak a talaján áll, amelynek alapprob-
lémáját a „van” (Sein) és a „legyen” (Sollen), a tények és az értékek közelítése, egyezte-

 5  Dénes (szerk.) 2004, 87. (Kiemelés tőlem – T. M. L.)
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tése jelenti. És miközben Bibó úgy próbálja elkerülni a kihívásban rejlő csapdahelyze-
tet, hogy egyiket sem teszi kizárólagossá, azaz nem az egyikre támaszkodva szemléli 
a másikat, aközben az is nyilvánvaló, hogy végül is teljesen nem tudja meghaladni és 
feloldani ezt a dichotómiát. Azzal viszont, hogy a realizmus és az utópizmus közötti 
folyamatos oda-vissza mozgást, közvetítést teszi a politika fő feladatává, el tudja kerül-
ni a politikai realizmus zsákutcáját csakúgy, mint az idealizmusét. Mert, mondja Bibó, 
mindig a lényegre, azaz egy problémás helyzet kiváltó okaira és sajátos „működési 
mechanizmusaira” (lásd politikai hisztéria!) kell fókuszálnunk, hogy jó megoldást tud-
junk kidolgozni. Ez nem engedi meg, hogy csak a valóságot tartsuk szem előtt, mert az 
lekorlátozza cselekvési lehetőségeinket, hiszen el sem tudjuk képzelni, hogy másho-
gyan is lehetne csinálni a dolgokat, mint ahogy tesszük. De azt sem engedi, hogy kizá-
rólag ideologikusan, a valóságot egyfajta gondolati sémába kényszerítve értelmezzük 
az eseményeket és jelenségeket, mert akkor könnyen elveszíthetjük a valóságérzé-
künket. A kívánatos politikai cselekvésnek tehát nem feltétele az ideológiai sémákhoz 
való ragaszkodás, mert nem az elmélet határozza meg a kívánatos teendőket, hanem 
az ép realitásérzék, amely minden ideológust ugyanarra a következtetésre kell, hogy 
vezessen. „Különösen idegenkedtem minden olyan, akár tudomány, akár technika for-
májában megjelenő dologtól, amelynek lényege a célmegvalósítás elméletének és esz-
közeinek a taglalása, tekintet nélkül a célra magára”. (huszár 1989, 183.) Emiatt tar-
totta Bibó például a marxizmust is kártékony és sematikus ideológiának, mert az saját 
fogalmi kategóriáiba „kényszeríti” a valóságot, miközben nincs tekintettel annak válto-
zó és sokrétű voltára, és ezért jellemezte munkásságát is (talán a jogbölcseleti kérdé-
sekkel foglalkozó korai korszakát kivéve) „antispekulatív” gondolkodói attitűd. 

IV.

Bibó István politika-felfogásának három lényeges, egész gondolkodását meghatározó 
elemét próbáltam rekonstruálni. Láttuk, hogy Bibó a politika világához emberközpontú-
an közelít, azaz meggyőződésévé válik, hogy minden politikai és társadalmi konfliktus 
alapjában véve az emberről szól, aki ezeket alakítja vagy elszenvedi. Az ember men-
tális kondíciói, lelkivilága, szocializációja és tanult vagy rákényszerített magatartásfor-
mái minden politikai és társadalmi rendszerben meghatározóak. Ezért a konfliktusok 
mélyén is ezeknek a mentális-szociális kondícióknak kell rejtőzniük, és ha meg akar-
juk érteni, hogy miért történik egy közösséggel és közösségben az, ami, akkor ezeket 
(is) látnunk kell. Nem véletlen, hogy nagyon gyakran fordulnak elő szövegeiben erre 
utaló kifejezések: „megrázkódtatás”, „tapasztalat”, „lelkiállapot”, „félelem”, „hisztéria” 
stb. Amit az európai társadalom- és politikai fejlődésről, a szabadság kis köreiről ír, 
lényegében egy irányba mutat: csak az a társadalmi-politikai rendszer lehet jó, amely 
felszabadítja a benne élőket. És ez – úgy érzem – saját tapasztalata volt: saját bevallá-
sa szerint is „fal mellett haladó”, a nagy horderejű változások elé szorongással tekintő 
ember volt. De rájött arra is: aki fél, az konzerválja azt az állapotot, amiben van, akkor 
is, ha az nem jó, mert „túlélési stratégiát” választ, ami beszűkíti cselekvési lehetőségeit.  
És aki fél, az jobban ki van szolgáltatva a hatalom manipulatív, erőszakos természeté-
vel szemben. Sőt, a rossz helyzetben lévő ember egy idő után elméletet is gyárt ahhoz, 
hogy végeredményben miért is jó az, amiben rosszul érzi magát, vagy rosszabb eset-
ben gyártanak neki mások. Elméletet gyárt arról, hogy ez szükségszerű, a sors mérte 
ránk, alkatunkból fakad, Isten büntetése, ezért nem tehetünk ellene. Bibó nagyon jól 
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látta, hogy így születik az önfelmentés, a felelősség át- és elhárítás mechanizmusa, a 
bűnbakkeresés és az önigazolás stratégiája. És mindez a politikában végzetes lehet. 
Mert hamis viszonyba hozza a valósággal az egyes embert és a közösséget is. 

Bibó gondolkodásában tehát a magatartásformáknak rendkívül meghatározó szere-
pük van. Nem mindegy, hogy az egyik társadalmi osztály hogyan kezeli a másikat, nem 
mindegy, hogy a hatalmon lévők hogyan kezelik a nekik alávetetteket és nem mindegy, 
hogy az emberek hogyan kezelik egymást. Azért nem, mert a tapasztalatainkat maga-
tartásokon keresztül szerezzük egymásról. És nem mindegy azért sem, mert a maga-
tartásformák intézményesülése, eljárásszerűvé válása határozza meg egy közösség 
politikai kultúráját. Ha a tapasztalatok rosszak, akkor megjelenik a félelem, a bűnbak-
képzés, az elégtétel-keresés mechanizmusa, és rögzülnek a rossz magatartásformák. 
Ha viszont a tapasztalatok jók, akkor felszabadulnak a kreatív energiák, a kölcsönös-
ség lesz meghatározó, és ez a gyakorlatban is intézményes formát nyer. Ehhez néha 
spontán forradalom kell, néha több évszázados társadalomfejlődés. Nézetem sze-
rint az ember mentális kondíciói felől szemlélt politika van jelen a bibói életmű összes 
fontos területén. A politika-felfogásban, hiszen Bibó nem hatalmi technikákról beszél, 
hanem arról, hogy a hatalmat magát kell erőszakmentessé tenni, végső soron pedig 
kiküszöbölni. A hatalom ne legyen más, mint pozíció, amelynek birtokosa szolgálatot 
végez. Egyenlőként bánik az alávetettekkel és magát a másikkal szemben partnernek 
tekinti. Ez van jelen az asszimilációt elemző írásaiban: asszimilálni annyi, mint bevon-
ni az asszimilálódni akarót a közös ügyekbe, azaz úgy viselkedni és bánni vele, hogy 
abból tudhassa, érezhesse: befogadták őt. Ez van jelen a zsidókérdést értékelő írása-
iban: nem vádaskodni és önigazolást keresni (akármelyik oldalon), hanem utánamenni 
annak, hogy ki miért viselkedik úgy, ahogy. És valószínűleg ezért lesz Krisztus alakja 
is meghatározó az európai politikai fejlődést taglaló szövegében. Krisztus földi műkö-
désének ugyanis van egy nagyon fontos üzenete, egy olyan, amelynek az elfogadásá-
hoz nem kell keresztyénnek sem lenni: lehet a bevett mintákhoz képest másként gon-
dolkodni a dolgokról, és lehet másként cselekedni is. Ez persze felelősségvállalással 
jár, és talán ez a legaktuálisabb, minden korban érvényes üzenete az életműnek is.

Láttuk, hogy a bibói politika-felfogás unikális jellegét a szociálpszichológiai, lélek-
tani szempontok iránti fokozott érdeklődés és elkötelezettség jelenti. Bibó „pszicho-
logizáló attitűdje” rendkívül termékeny elemzői módszer, mert olyan aspektusait fedi 
fel egy konfliktusnak, amelyek fontos mozgatórugókra világíthatnak rá és segíthetnek 
megérteni, felismerni egyébként nehezen átlátható motivációkat. Ugyanakkor „veszé-
lye” is van, mert Bibó mindig önmagunkkal való szembenézésre indít, és az egyik oka 
talán éppen ez lehet a rendszerváltás környéki „Bibó-reneszánsz” után bekövetkező 
újabb „Bibó-felejtésnek” is. Ugyanis saját önértelmezésünk, világképünk, gondolko-
dói berögzültségeink felülvizsgálata, megértése, adott esetben revideálása, rendkí-
vül nehéz és sokszor fájdalmas folyamat. Bibó politika-felfogása és elemző módsze-
re viszont nagyfokú önreflexiót, önkontrollt és az érzelmi alapú konfliktuskezelés és 
politizálás háttérbe szorítását kívánja, amire csak biztos önismerettel és tudatosság-
gal tehetünk szert. Erre viszont nem mindenki képes, és talán ez is okozza azt, hogy 
az egyébként zseniális meglátásokkal operáló Bibó életműve nehezen jut el a magyar 
társadalom szélesebb rétegei felé, és elemzései – különösen, ha azok a magyar poli-
tikai fejlődés neuralgikus pontjairól szólnak – ilyen értelemben sokak számára nehe-
zen értelmezhetők. 
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Ha pedig mindezek után összegezni szeretnénk a bibói politika-felfogás minden ele-
mét, akkor magához a szerzőhöz kell fordulnunk, aki Az európai egyensúlyról és béké-
ről lapjain már megtette ezt. „Egyensúlyt teremteni a közösség életében annyit tesz, 
mint lehetetlenné tenni a korlátlan hatalomkoncentrációt, mely egyaránt destruálja gya-
korlóit és alávetettjeit; annyit tesz, mint hatalmi szervezeteket és hatásköröket úgy állí-
tani egymás mellé, hogy ha egyikből vagy másikból romboló erők robbannak ki, ne csak 
elvekkel és perceptumokkal találják magunkat szemközt, hanem a többinek az erejé-
vel is, annyit tesz; mint erkölcsi tartalmat és a szerep öntudatát adni hatalmi szerveze-
teknek azért, hogy stabilitásban nyerjenek és brutalitásban csökkenjenek; annyit tesz, 
mint világos tárgyi és területi hatáskörök kirajzolásával fokozni a hatalom cselekvő és 
szenvedő szereplőinek biztonságérzetét; annyit tesz, mint módszereket és eljárásokat 
kitalálni az élet folytonos változásai számára, nehogy a megmerevedett keretek felrob-
banása az egész rendszert magával sodorja; annyit tesz, mint megteremteni a bátor 
és nagylelkű cselekedetek lehetőségeit és mintáit, s így megszabadítani egyéneket és 
közösségeket attól a félelemtől, hogy a másik, a többi teljesen élni fog a kezében lévő 
lehetőségekkel; annyit tesz, mint kialakítani egy emberfajtát, mely őrzi az egész rend 
konvencióit és hagyományait, nehogy az emberek szellemi restsége magától értetődő-
nek tekintse mindazt, aminek fenntartásához állandó erkölcsi erőfeszítés szükséges; 
annyit tesz, mint mindezekkel felkelteni az egyénekben és közösségekben a kimérikus 
félelmekkel szemben a biztonságérzést, a valóságos veszedelmekkel szemben a tár-
gyilagos bátorságot, lekötni a destrukció, a zűrzavar és a barbárság erőit és lehetővé 
tenni az alkotóerők gazdag kiáradását”. (BiBó 1986a 300–301.)
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