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Olay Csaba

Bibó a nemzeti és a politikai identitásról*

„Életed gyenge szál amellyel szőnek

a tájak s múlt dob hurkot a jövőnek”

(Babits Mihály)

„Közösség és nemzet hermeneutikai nézőpontból” című tanulmányom kérdésfeltevé-
sét közösség és nemzet fogalmának fenomenológiai megközelítése képezte, s ennek 
keretében röviden kitértem Bibó István politikai identitásra vonatkozó elgondolásá-
ra. Fenomenológiain olyan megközelítést értek, amely elsődlegesnek, bár nem kizá-
rólagosnak tekinti annak a perspektíváját, akinek a közösségéről és nemzetéről szó 
van. Hogyan jelenik meg, miben mutatkozik meg számomra, hogy a közösség tagja 
vagyok, hogy magyar vagyok? – így fogalmazható meg e perspektíva kérdése, amit 
megkülönböztethetünk a semleges megfigyelő perspektívájából adott külső jellemzés-
sel.1 Ha a közösséghez, nemzethez tartozást akarjuk megvilágítani, nem hanyagol-
hatjuk el ezt a kérdést, még akkor sem, ha figyelembe kell vennünk a fenomén adott-
ságszerű, a megfigyelő perspektívájából leírható tényezőit is. Az alábbi dolgozatban 
ennek a megközelítésnek a keretein belül vizsgálom Bibó nemzetre, politikai közös-
ségre vonatkozó elképzelését, és elképzelése finomítása céljából figyelembe veszem 
a narratív identitás elméletét. Érdeklődésem olyasmire irányul, amit Bibó inkább átté-
telesen és járulékosan, nem pedig közvetlenül tárgyal. Bibó a nemzeti identitást és a 
nemzeti kereteket a legújabb kori európai történelmi helyzet kulcsmozzanatának tekin-
ti, viszont nem önmaga miatt vizsgálja azokat. E sajátos érdeklődés miatt helyenként 
markánsan elkülöníti a politikai identitást a nemzeti jelleg kérdéseitől. Jelen dolgozat 
kérdése elsősorban arra irányul, miben áll a bibói életmű elméleti hozadéka a nemzeti 
identitás elemzésében, függetlenül attól, hogy ő maga főként a politikai identitást tart-
ja szem előtt, s ebbe ágyazza a nemzet és nemzeti identitás elemzését.2 Ez egyben 

 *  A dolgozat az MTA-ELTE Hermeneutikai Kutatócsoport keretében és az OTKA K 81997 számú projektjének 
támogatásával készült. Gángó Gábornak, Kovács Gábornak és Perecz Lászlónak hálás vagyok gondolatéb-
resztő megjegyzéseikért.

 6  Lásd részletesebben: Olay 2009.
 2  Ugyan általában helyes kerülni az idegen kifejezések használatát, az „identitás” terminust mégis az indokolja, 

hogy a „nemzeti identitás” szóösszetétel jobban hangzik és bevettebb, mint a „nemzeti azonosság”. Az esetleg 
kínálkozó „önazonosság” szó bonyolítana a dolgon: egy személy azonos önmagával (önmaga marad) – mindez 
egy nemzeti jelzővel ellátva, azaz ami egy személy nemzete szempontjából vett állandóságát alkotja. A „nemzeti 
identitást” ennek megfelelően elsődlegesen a nemzethez tartozó egyének felől értelmezem. Az ezzel ellentétes 
lehetőség abban állna, hogy az egyénektől megkülönböztetett, velük valamilyen értelemben szembeállított nem-
zet azonosságára utaljunk a nemzeti identitással. E megközelítés hátrányai nyilvánvalóak, hiszen nehéz elképzel-
ni, hogyan lehet az egyéneket kihagyni a „nemzet” nevű entitásból, és így nem könnyű meggyőző, az egyének-
től független kiindulópontot találni. Fontos viszont az a meggondolás, amely tartalmilag motiválhatja az egyének 
fölött álló nemzet koncepcióját: el kell tudnunk gondolni az egyén és a nemzet összeütközését. Mint látni fogjuk, 
az ilyen konfliktus lehetőségét is érdemes az egyénekből kiinduló nemzet fogalmára építeni.
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azt is jelenti, hogy egyes pontokon szükséges lesz elválasztani a nemzeti és politikai 
identitás szempontját Bibó gondolatmenetében.

Bibó írásainak elméleti hozadékát ahhoz a hermeneutikai tényezőhöz, az önértelme-
zéshez szeretném kapcsolni, amellyel a közösség és a nemzet jelenségében kikerül-
hetetlenül szembesülünk. Minden közösségnek és minden nemzetnek bizonyos hely-
zetekben és esetekben újra és újra meg kell határoznia több-kevesebb kifejezőerővel 
és határozottsággal önmagát. Pontosabban, minden közösség és nemzet bizonyos 
pillanatokban cselekedni kénytelen, ahol ez a cselekvés, legalább implicit módon, fel-
veti azt a kérdést, mit tart fontosnak, mit gondol magáról és a világról. A hermeneutikai 
jelleg nem attól válik önmeghatározássá, hogy önmagára irányul, hanem attól, hogy 
amit meg akar ragadni, az nem egyszerű adottság, hanem csak értelmezői erőfeszí-
tés révén mutatkozik meg. Az önmeghatározás ennélfogva értelmezésnek nevezhe-
tő, ahol értelmezésen valami olyasminek a perspektivikus megragadását értjük, ami 
nem adott értelmezői erőfeszítés nélkül. Hermeneutikai tehát, pontosabban szólva, 
az értelmező viszony ahhoz, amit egy – nemzeti vagy politikai – közösség jelent. Bibó 
István gondolkodásának mármost egyik alapvető témája a politikai identitás tisztázá-
sa, s ezzel kapcsolatos döntő tézise úgy fogalmazható meg, hogy a politikai közössé-
get egy konstituáló élmény vagy élmények határozzák meg. Dolgozatom első részé-
ben ezt a gondolatot vizsgálom.

Mit jelent azonban az élmény konstituáló volta? A politikai közösséghez tartozás 
feltétele lenne az élmény átélése, bizonyos helyzetekben történő felidézése? Ezek 
a kérdések automatikusan továbbvezetnek ahhoz a problémához, hogyan lehetnek 
tartósan hozzáférhetőek emberi lények számára ilyen élmények, azaz mi a nemze-
ti identitás létmódja? Írásom második része az élmény megragadhatóságát és tartós 
létezését illetően fogalmaz meg olyan kiegészítéseket, amelyeket Bibónál nem talá-
lunk meg. Bibó István nem dolgozta ki a közösségkonstituáló élmény finom szerke-
zetét, miközben nyilvánvalóan elemi jelentőségű kérdésről van szó. Azt állítom, hogy 
a politikai és nemzeti identitást alkotó élmény koncepciója termékeny, de csak akkor, 
ha ezt az élményt narratív szerkezetűnek, azaz a történetben megfogalmazhatónak, 
továbbadhatónak, s így megoszthatónak tekintjük. Egyúttal azt is állítom ezzel, hogy 
a nemzeti identitás és a politikai identitás párhuzamosan kezelhető, még akkor is, ha 
a nemzeti identitás nagyobb mértékben foglal magában adottságszerű tényezőket, 
mint a politikai identitás, mivel utóbbi alapvetőbben függ egyetértésünktől és ellen-
kezésünktől. Dolgozatom alapgondolata úgy foglalható össze, hogy a nemzeti identi-
tás hermeneutikai felfogása két szélsőséges, egyaránt rossz megoldás közötti kíván 
közvetíteni. A nemzeti identitás sem nem dologszerű adottság, amelyet a megfigyelő 
perspektívájából általános érvénnyel le lehetne írni, sem nem relativisztikus kitaláció, 
amiről csak a mindenkori egyén önkénye dönt. Közös élmények közvetlenül és törté-
netekbe formálva alkotják azt az élményanyagot, amelyből értelmezői kiemelések és 
hangsúlyelhelyezések plurális erőterében zajlik a nemzeti identitás egységképzésének 
folyamata, ahol a stabil egység kialakulásának nincs eleve garanciája. Ebből a gondo-
latból az is következik, hogy a hermeneutikai és a narratív kölcsönösen utal egymás-
ra, összefüggésük kiiktathatatlan.

Gondolatmenetünket egy előzetes filológiai és terminológiai megjegyzéssel kell kez-
denünk. Egyrészt ismert tény, hogy Bibó több írásában foglalkozott a nemzet és nem-
zeti identitás kérdésével, ráadásul ezek a szövegek olykor terjedelmes részeket vettek 
át szó szerint korábbi szövegekből. A témánk szempontjából releváns, ilyen munkák 
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a következők: Egyensúly-könyv (1943–44), A kelet-európai kisállamok nyomorúsága 
(1946), Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem és Zsidókérdés Magyar-
országon 1944 után (1948) és a Bénultság-könyv (1964–75). Az alábbiakban nem 
fordítok különös figyelmet ezeknek a szövegeknek az eltéréseire, csak ha elvi jelen-
tősége van.3 Terminológiai szempontból pedig világosan kell látni, hogy Bibó naciona-
lizmuson a nemzetre vonatkozó agresszív ideológiát érti, és megkülönbözteti a nem-
zet iránti érzelmi ragaszkodástól, a nemzeti tudattól avagy patriotizmustól. Amit tehát 
az alábbiakban nemzeti identitás néven tárgyalok, azt a fiatal Bibó helyenként „nem-
zeti alkatnak”, „közösségi alkatnak” nevezi, a késői Bibó pedig patriotizmusként említi, 
s szembeállítja a nacionalizmussal.4

Érdemes fontolóra venni egy elemi szintű ellenvetést, amely a fent vázolt kérdésfel-
tevéssel kapcsolatban Perecz László megfigyelése alapján fogalmazható meg. Perecz 
kiemeli, hogy Bibó nem „szakpszichológus, nincsen összefüggő társadalomlélekta-
ni elmélete, lélektani kategóriái egy pszichológiailag szaktudományosan nem képzett 
értelmiségi fogalmai. Visszaemlékezésében maga is hangsúlyozza a maga használ-
ta módszer esetlegességét”. (Perecz 2008, 252.)

Perecz úgy ítéli meg, hogy Bibó alapvetően pszichológiai, mégpedig társadalom-
lélektani szemlélettel közelít e kérdésekhez, még ha megfontolásai módszertanilag 
kevéssé reflektáltak is. Ideiglenesen azt jegyezhetjük meg ezzel kapcsolatban, hogy 
jelen összefüggésben a kifejtett gondolatok termékenysége érdekes, kevésbé azok 
elméletileg reflektált státusza. A módszertani tisztázatlanság Bibó részéről csak azzal 
az előfeltevéssel jelentene nehézséget, ha a bennünket vezető kérdést módszertani-
lag egyértelműen be tudnánk sorolni egy meghatározott megközelítéshez. Viszont a 
nemzeti identitás és a politikai közösség kérdése módszertanilag nincs olyan egyér-
telműen tisztázva, hogy ez eleve lehetetlenné tenné egy módszerében nem nagyon 
reflektált gondolatmenet igénybe vételét. Rögzíthetjük tehát, hogy Bibó nem dolgozott 
ki kifejezett elméletet a politikai identitásról; sokkal inkább konkrét elemzéseibe szőtt 
bele általános megfontolásokat, amelyekből rekonstruálni lehet egy átfogóbb elkép-
zelést. Utóbbi hordereje és konzisztens volta az a kérdés, amelyet a továbbiak során 
tisztázni törekszünk.

Bibó politikai identitásról alkotott elképzelése, mint említettem, különbözik a nem-
zethez tartozásról kifejtett elgondolásától. Ez az eltérés nem magától értetődő, s oka 
Bibó gondolati fejlődésében érhető tetten. A gondolkodó a nemzeti karakter történeti-
etlen koncepciójának, s ezzel egyben saját fiatalkori álláspontjának bírálata révén jut 
el érett nemzetfelfogásához, s ennek során számos hagyományos, a nemzetkarak-
terológiához köthető toposszal leszámol.5 Viszont ez az elméleti eltolódás eredmé-
nyezhette, hogy érdeklődése sokkal inkább a politikai cselekvést és érdekérvényesí-
tést állította előtérbe, mint a nemzeti identitás és nemzeti jelleg vizsgálatát, amelyek 
nem feltétlenül és nem közvetlenül járnak gyakorlati következményekkel. Ilyen ellen-
tétre utalnak a következő indulatos sorok: „Le kell tehát teljes határozottsággal szö-
geznünk, hogy a magyar jelleg megismerésére irányuló törekvés és a magyarságnak 
mint közösségnek a megújítására irányuló erőfeszítések között nincs magától értető-

 3  Lásd Kovács Gábor megjegyzését, amely már Szilágyi Sándor régebbi megállapításait idézi (KOvács 2004, 
355).

 4  Lásd 4. kötet, 361–363. (Bibó munkáira a továbbiakban a Válogatott tanulmányok római kötetszámával és 
oldalszámmal hivatkozom.)

 5  Lásd pl. a parasztság kitüntetett szerepének elutasításáról I, 190, valamint az egész kérdéskörről átfogóan: 
Perecz 2008, 246–252.
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dő, egyértelmű kölcsönhatás. Felkutathatunk sokféle magyar jellegzetességet anél-
kül, hogy mindezeknek a fenntartása és ápolása egyben feltétlenül a magyar közösség 
megújulását és megerősödését is jelentené. Azt, hogy mi jelenti a magyar közösség 
megújulását, ettől függetlenül, más módszerekkel kell felismernünk, és ebben min-
den jelenséget, régit és újat, elsősorban nem népiség szempontjából, hanem társa-
dalmi és politikai szempontokon kell lemérnünk. Ha igaz, hogy az alkat olyan valami, 
ami elsősorban reagálásban, a valóság érzékelésében, feladatok vállalásában és fel-
adatok elvégzésében mutatkozik, akkor a közösség életére alkalmazva nyugodtan 
mondhatjuk úgy is, hogy az alkat minéműsége, az alkat épsége, az alkat regeneráló-
dása elsősorban politikában [ami nem politikusok tevékenysége, hanem a közössé-
gi feladatok megoldásának egész folyamata – O. Cs.] mutatkozik meg.” (II, 618–619.) 
Még ha érthetőnek találjuk is Bibó indulatát egy köldöknéző magyarságkutatás iránt, 
akkor is hangsúlyoznunk kell, nem elvi okokból állítja háttérbe a nemzeti jellegzetes-
ségek megvilágítását és kutatását, hanem mert úgy véli, a valóság iránti vakság és a 
cselekvési kényszerek elfedéséhez vezet, ahogyan többen ezt a feladatot elvégzik. 
Bibó a Bénultság-könyvben markánsan megfogalmazza ennek az eltérésnek fogalmi 
alapját, amikor egy hozzávetőleges nemzetdefiníciót ad a következő módon: „a nemzet 
alig vitathatóan társadalmi közösség, éspedig az elemi, alapvető társadalmi közössé-
geket meghaladó méretű, politikai intenciójú közösség, mely meghatározott területet, 
hazát és azon politikai szervezetet, államot tud magáénak vagy kíván a magáénak tud-
ni, s mindezt úgy, hogy ebben a tudatban, a nemzeti tudatban a közösségnek jelentős 
hányada, esetleg csaknem teljes egésze részes.” (IV, 344.) Majd ezután kifejti, hogy 
a szokásosan felsorolt történelmi összetartozás, nyelvi azonosság és gazdasági élet-
képesség valójában nem alkotják a nemzet szükséges kritériumait, hiszen mindhárom 
esetre találunk ellenpéldát. Mint láthatjuk, ebben az esetben már határozottan elkülö-
nít a nemzet fogalmától olyan tényezőket, amelyeket a nemzeti identitás tárgyalásából 
nem hagyhatunk ki. Az elhatárolásnak viszont Bibó számára szemmel láthatóan az a 
tárgyi alapja, hogy ezekben az esetekben a politikai értelemben vett nemzetnek nem 
elengedhetetlen feltételeiről van szó.

Bibó István politikai identitásról alkotott elképzelésében olyan identitáskoncepciót 
fejt ki, amely általában politikai képződményekhez való kötődést próbál körvonalaz-
ni, de sajátosan alkalmas egy nemzethez tartozás kifejezésére is. Pontosabban szól-
va, Bibó szem előtt tartja a nemzethez tartozást, de már a modern nemzeti identitás 
értelmében véve, azaz összekapcsolva a politikai képződményhez való kötődéssel. A 
nemzeti identitás kérdése iránti érdeklődését az is mozgatja, hogy a modern értelem-
ben vett nemzeteket Európa történelmében nagyon stabilaknak látja, bár nem feltét-
lenül önmagában vett és kizárólagosan államalkotó elvként. A nemzetek stabilitásá-
nak bizonyítéka, hogy 1000 éve nagyjából állandók azok a nemzetek, amelyek Európa 
történetében szerepet játszanak, átalakulásuk pedig feltételezi új identitáspólusok 
képződését. E stabilitás jeleként említi Bibó, hogy az erőviszonyok ingadozó alakulá-
sa során a nemzetek nem estek szét helyi hatalmakra, s csak akkor alakult ki új nem-
zet az önállósuló kisebb helyi képződményből, „ha különállásához megfelelően erős 
vagy hosszan tartó politikai élmények járultak, melyek az új egység belső öntudatát és 
külső tekintélyét megalapozták.” (II, 188.) Bibó a fenti idézetben a nemzetet már nem 
pusztán fontos történelmi tényezőként ragadja meg, hanem egyúttal valamilyen iden-
titás kapcsolódási pontjaként. Jelen összefüggésben döntő, hogy elgondolása sze-
rint a politikai alakzatok fennállásához, identitásához szükséges valamilyen szellemi, 
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érzelmi élmény, amely a politikai alakzat tagjai számára orientációt jelent. Vonzereje 
az elképzelésnek, hogy nincsen mereven rögzítve, milyen szempontokra vonatkozó 
milyen élményekről van szó, amelyek egy politikai alakzatot létrehoznak, azaz nem 
csak nemzeti, vérségi összetartozás, hanem más alapvető élmény, például történel-
mi sorsközösség, közös vallás stb. is alkothatja.6 Kézenfekvő az a kérdés, vajon Bibó 
hajlamos lenne-e így leírni a nemzeti identitást is. Hogy erre nála nem találunk kezde-
ményezéseket, az könnyen adódhat abból a sajátos, fentebb említett elméleti kons-
tellációból, hogy Bibó pontosan a nemzeti identitás történetileg merev koncepciójá-
nak bírálata révén alakította ki rugalmasabb, de politikaibb felfogását. Bárhogy álljon 
is ez Bibó esetében, egy nemzethez tartozás jelenségét termékenyen jellemezhetjük 
közös, megosztott élmények alapján kialakuló összetartozásként.7 Egy ilyen javaslat-
tal egyrészt rugalmas fogalmat alkothatunk a nemzethez tartozásról, másrészt viszont 
kiéleződik a kérdés, milyen élményekről van itt szó, illetve hogy az egyének hogyan 
férhetnek hozzá.

Bibó nem tárgyalja részletesen a politikai közösségként értett nemzetet meghatá-
rozó élmények gondolatát. Talán magyarázhatjuk ezt azzal, hogy Bibó a történész 
perspektívájából, nem a nemzet tagjának perspektívájából beszél, s ezért nem foglal-
koztatja különösebben az a kérdés, hogyan ragadható meg a nemzet fogalma annak 
valamelyik tagjának perspektívájából. Ha viszont egyáltalán megfogalmazzuk a nem-
zetet konstituáló élmények mibenlétét, akkor kézenfekvő ezeket a narratív identitás 
koncepciója alapján értelmeznünk.8 A narratív identitás tézise szerint egy emberi lény 
azonossága és sajátszerűsége egy történet, mégpedig életének története segítségé-
vel ragadható meg, nem pedig külső jegyek vagy akár belső teljesítmények, például 
emlékezet révén. Bibónál a közös élmények egységessége alapozza meg egy egyén-
feletti képződmény valamiféle identitását, viszont eközben alig foglalkozik ezek törté-
netjellegével, illetve az ebből adódó nehézségekkel. Ha feltételezzük, hogy egy nemzet 
minden tagja valahogyan részesedik a nemzeti identitásban, akkor jól láthatóan nem 
lehet követelmény, hogy mindenki közvetlenül élje át a közösségalkotó élményeket, s 
ennélfogva ezeknek az egyén számára közvetve, történetbe foglalva is hozzáférhető-
nek kell lenniük. Ráadásul a közvetlen átélés után az élményeket az adott személynek 
szintén valamilyen tartós formában kell rögzítenie, ami elsődlegesen a nyelvi artiku-
lációval történhet meg. Tehát a történetbe foglalás nem pusztán az élmények tovább-
adását jelenti, de már elemi artikulációjával is alapvető formáját alkotja, s így adódnak 
át későbbi generációknak a közösség vagy nemzet szempontjából fontos események, 
történések. Félrevezető lenne azonban a nemzeti identitást konstituáló élmények tör-
ténetbe foglalását automatikus és homogén folyamatnak tekinteni, hiszen egyrészt 

 6  Svájc különösen érdekes példa erre, hiszen három nép és négy nyelv keveréke, amelyet egy politikai célza-
tú szövetség egyesít.

 7  Ernest Renan elgondolásának alapvonásait első látásra Bibó elképzeléséhez hasonlónak tarthatjuk: a nem-
zetet „két dolog alkotja, mely azonban voltaképpen egy. […] Az egyik: emlékek gazdag örökségének közös 
birtoklása, a másik: a jelenlegi megegyezés, vágy arra, hogy közösen éljünk, annak szándéka, hogy a továb-
biakban is kamatoztathassuk az osztatlanul kapott örökséget.” (renan 1995, 185.) Renan szerint egy nemze-
tet nem etnikai, nyelvi, vallási vagy földrajzi egységet alkot, hanem „egyetlen roppant szolidaritás, amelynek 
lényeges alkotóelemét jelentik azok az áldozatok, amelyeket őseink hoztak és azok, amelyeket mi vagyunk 
készek a jövőben meghozni. Feltételezi a múltat, de a jelen közös foglalata, ama kézzelfogható tény következ-
tében, hogy valamennyien világosan kifejezzük szándékunkat: folytatni kívánjuk a közös életet. Egy nemzet 
léte (elnézést a metaforáért) mindennapos népszavazás, mint ahogy az egyén léte az élet folytonos igenlése.” 
(renan 1995, 185–186.) Ez a javaslat mindazonáltal lényegesen eltér Bibó felfogásától abban, hogy a közös 
múlt egészére vonatkozik, és abból vezeti le – nem egészen világos módon – a jelen közös életét.

 8 A narratív identitás tömör jellemzését lásd pl. Tengelyi 1998, 15–22.
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akár egyazon eseményről is születhetnek különböző leírások eltérő perspektívákból, 
melyekből az eseményt közvetlenül átélők feldolgozzák a történteket, másrészt az 
élmények kiválogatása, végérvényes megfogalmazása gyakran lehet különböző eli-
tek feladata valamilyen nem formalizált eljárás keretében. Az értelmezések ezen felül 
többféle szinten térhetnek el egymástól, nem lehet eleve rögzíteni, milyen viszonyban 
állnak egymással, és az sem magától értetődő, hogy feltétlenül összegződnek vagy 
összegezhetők. A történetbe foglalás folyamatát viszont a felsorolt összes esetben jel-
lemzi a kiválasztás, hangsúlyozás, megformálás teljesítménye, s ezek alapján a törté-
net elmondását hermeneutikai jellegűnek kell tekintenünk.9

Bibó egy sokat idézett helyen utal az egységesítés szerkezeti kérdéseire, miközben 
egyén és közösség viszonyát tárgyalja. Egyén és közösség viszonyában az előbbit 
tekinti alapnak és ontológiai vonatkoztatási pontnak, amiből ugyanakkor levezethető-
nek tartja – logikailag függetlenül a közösségalkotó élmény gondolatától – egyén és 
közösség pszichológiai párhuzamosságát: „Lelke, tudata, félelme, cselekedete csak 
az egyénnek van. A közösség tudata, a közösség félelme, a közösség reagálása, a 
közösség akarata csak az, ahogyan ezek az egyéni adottságok összetevődnek, akár 
egyszerűen összegződve, akár valamilyen szabályozás szerint. Az ilyen módon lét-
rejött közösségi folyamatok néha meglepő sorokban párhuzamosak egyéni lélektani 
folyamatokkal.”10 E párhuzamnak ugyanakkor Bibó szerint nem szabad arra ösztönöz-
nie bennünket, hogy „közösségi misztikába” csússzunk, mivel a közösségnek nem úgy 
van lelke, mint az egyénnek. Az egyéni lelki folyamatok és a közösség állapotai köz-
ti párhuzamot a következőképpen kell pontosítanunk: „A közösségi folyamatoknak az 
egyének reagálásán túl még összegződnie vagy összeszerveződnie is kell, ami egy-
részt azt jelenti, hogy sokkal több és változatosabb lehetőség és kombináció jöhet létre, 
másrészt azt, hogy sokkal nagyobb szerepe van a tudatosságnak, szándékoltságnak, 
közösségi magyarázatoknak, konvencióknak és célkitűzéseknek.” (II, 612-3.)11 Utóbbi 
kitétel jelen összefüggésben különösen fontos, mivel kiemeli a bibói elképzelésben az 
értelmező közvetítés szerepét, tehát annak hermeneutikai jellegét. Bibó nem vizsgálja 
elvi igénnyel azt a kérdést, hogyan és milyen közvetítő tényezők segítségével alakul ki 
a közösség reakciója, a „nép hangja”. Ha a fentebb jelzett értelmezésstruktúrákat figye-
lembe vesszük, akkor ismét hangsúlyoznunk kell az összegződés és összeszervező-
dés állandóan lehetséges ellentéteit, azaz a lehetséges viszályt és vitát. Talán helye-
sebb ezen a ponton értelmezői közösségről, eltérő értelmezésekről és ezek esetleges 
konfliktusáról beszélni, s így a Bibó által említett összegződés valójában egy értelmezői 

 9  Ki kell térnünk Kovács Gábornak arra a megjegyzésére, hogy „Bibó koncepciójában a nemzeti tudat kategóriája 
központi jelentőségű. A nemzeti tudatban – szögezi le Bibó – egy közösség tagjai nemcsak egymással kapcso-
lódnak össze, hanem egy adott területtel is, tehát a nemzeti tudat szükségképpen egy bizonyos territóriumhoz is 
kötődik” (KOvács 2004, 362). Az eddigiekhez képest ez egy szűkebb, tartalmi megkötést jelent, hiszen nem volt 
szó arról, hogy a nemzeti tudatot konstituáló élményeknek meghatározott tárgyai lennének. Pontosíthatjuk ezt 
azonban azzal, hogy a szóban forgó élmények tág értelemben mindig vonatkoznak emberek egy csoportjára, 
egy „mi”-re, s a hely, ahol a csoport élhet, nyilván tartós létezésének egyik elemi feltétele.

10  II, 612. Gyurgyák János a fenti idézettel kapcsolatban Bibó sajátos paradoxonaként, hogy „egyfelől tagadja a 
nemzeti karakterológia létjogosultságát, a magyar alkat, a nemzeti sajátosságok felől induló megközelítések 
érvényét, a Németh László-i ’hol veszett el a magyar a magyarban?’ típusú kérdések hasznosságát, másfe-
lől maga is sűrűn élt pszichologizáló eszmefuttatásokkal, az egyéni és közösségi pszichológia párhuzamai-
val, bár mindig is hangsúlyozta – olykor nem kellő meggyőző erővel – e kettő közötti alapvető különbségeket.” 
(gyurgyáK 2007, 456.) Gyurgyák szembeállítása szigorúan véve nem ellentét, s ennyiben nem teljesen érthe-
tő, miért lenne gond, ha Bibó általában véve lelki élményeket figyelembe vesz.

11  „A nemzetkarakterológiai szemlélettel szembeállított szociálpszichológiai szemlélet a közösségi alkatot nem 
változatlan entitásnak tekinti, hanem történeti jelenségként fogja föl.” (Perecz 2008, 253.)
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térben zajlik, ahol semmi nem garantálja sikerét. A közvetítő alakítás pozitív és nega-
tív teljesítményére világosan utal Bibó, amikor főleg a politikai közösségre nézve azt a 
vizsgálódás alapvető szempontjaként húzza alá: „Ezért tartottuk fontosnak állandóan 
számon tartani azokat a politikai, ideológiai konstrukciókat, melyekben a különböző 
történeti megrázkódtatások, helyzetek, követelmények az adott társadalmi környezet-
ben megfogalmazódtak, értelmeződtek, objektívvé váltak.” (II, 613.)

Az identitás bibói koncepciójának finomabb szerkezetét elsősorban az „alkat” jelen-
ségéről mondottakkal lehet részletesebben kibontani. Az alkat kifejtésében Bibó olyan 
dinamikus mozzanatokat dolgoz ki, amelyek jelzik, hogy az identitást nem határoz-
zák meg közvetlenül azok az adottságok, amelyek között és amelyekre épülve kiala-
kul: „Azok a testi, lelki, temperamentumbeli és tehetségbeli vonások, melyek minden 
egyén vagy közösség számára alapvető adottságok, nem azt határozzák meg, hogy az 
egyénből vagy közösségből mi lesz, vagy minek kell lennie, hanem azt, hogy mi min-
den lehet belőle. Azt, hogy ezek között a sokféle és gazdag lehetőségek között valóban 
mi lesz belőle, azt már nem eleve meglévő adottságok, hanem társadalmi környezet, 
nevelés, személyes fejlődés, élmények, tapasztalatok, munkák, teljesítmények hatá-
rozzák meg. Eközben és ezáltal alakul ki, formálódik meg és válik határozottá az a jel-
legzetesség, amely végül kifelé egy ember, egy közösség alkataként mutatkozik, ami 
tehát egészséges állapotban nem valami mozdulatlan, hanem mozgásban, fejlődésben 
lévő dolog.” (II, 614) Nem magától értetődő és Bibó nem is teszi fel a kérdést, mitől kel-
lene átalakulásban és mozgásban lennie az egészséges – egyéni és közösségi – alkat-
nak. Ahogy később látni fogjuk, Bibó maga hangsúlyozza, hogy nemzeti identitásunk 
bizonyos magától értetődőséggel bír, azaz nem tűnik fel számunkra. Csak azért lehet 
magától értetődő számomra, hogy magyar vagyok, mert sok esetben nem szükséges 
felülvizsgálni, mit is jelent ez. Bizonyos viszont, hogy a kritikus pillanatok felvetik vagy 
legalábbis felvethetik a változás szükségességét, és Bibó egy megjegyzése is ebbe 
az irányba mutat: az alkat épsége nem „meghatározott adottságok őrzéséből, hanem 
elsősorban a reagálóképesség épségéből áll” (uo. – kiemelés tőlem, O. Cs.).12 Érde-
mes ezen a ponton Nietzsche plasztikus erőről alkotott elképzelését felidézni, amely a 
bibói elméletet kiegészítő módon taglalja az élet éléséhez szükséges alapvető integrá-
ló képességet. Nietzsche elgondolásával jobban megragadható egy olyan különbség, 
amely Bibónál implicit marad: a reagálóképesség hangsúlyozásával bevonja koncepci-
ójába közösségalkotó élmények és ezen élmények feldolgozásának különbségét.

Nietzsche második korszerűtlen elmélkedése, A történelem hasznáról és káráról 
az életet a cselekvés és akarás képességével azonosítja, szembeállítva a puszta 
tudással, és ebben az összefüggésben fogalmaz meg utalásszerűen egy párhuza-
mot: „van egy olyan foka az álmatlanságnak, a kérődzésnek, a történeti érzéknek, 
amely minden eleven lényt károsít, s végül elpusztít, legyen az akár ember, akár nép 
vagy kultúra” (nieTzsche 1989, 31). Így Nietzschénél az életnek és az élet egész-
ségének olyan fogalma jelenik meg, amelyet hangsúlyosan népekre és kultúrára 
is vonatkoztat. Fejtegetéseiben ez mindazonáltal kifejtetlenül maradó mellékszál, 
hiszen elsősorban az egyéni emberi létezést tartja szem előtt. Nietzsche a szokat-
lan értelemben használt felejtés fogalmát tartja az egészséges élet előfeltételének: 

12  „Ha egy egyén vagy közösség meghasonlik önmagával, elveszti önmagát, ez nem úgy történik, hogy valame-
lyik napon valahol elveszti azt a kiskátét, amelybe be van írva, hogy neki milyennek kell lennie. Hanem úgy, 
hogy valamilyen okból, valamilyen megrázkódtatás, valamilyen meggyávulás, valamilyen megzavarodás foly-
tán elveszti az ép reagálóképességét, elveszti azt a képességet, hogy a valóságos helyzetet felmérje, ennek 
alapján a szükséges vagy lehetséges tennivalókat felismerje, s azokba bele is vágjon.” (II, 613.)
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az emberi egyénnek el kell tudnia tekintenie saját kialakult jellegétől, azaz el kell tud-
nia tekintenie a saját létezése rögzítetlenségétől, attól, hogy ő maga egy „soha be 
nem fejezhető imperfectum” (nieTzsche 1989, 30). Az ilyen felejtésre képtelen ember 
kénytelen lenne „mindenütt keletkezést és alakulást” látni: „ez az ember nem hisz 
többé tulajdon létében, nem hisz önmagában, mindent eliramló pontokká lát szer-
tefolyni, s maga is belevész az alakulásoknak ebbe az özönébe” (nieTzsche 1989, 
30–31.) A nietzschei értelemben vett felejtés tartósságot ad a saját létemnek, kiala-
kítja önmagamat, amennyiben rögzíti a saját létezés lényeges aspektusait, eltekint-
ve azok kialakult jellegétől és lehetséges másságától. Ehhez arra a plasztikus erőre 
van szükség, „amivel valami sajátosan növekszik, magától és magából, ami elmúl-
tat és idegent átformál és bekebelez, sebeket begyógyít, elveszettet pótol, széttört 
formákat önmagából formál újra” (nieTzsche 1989, 31.) A plasztikus erő ennek értel-
mében az a képesség, amivel valaki veszteségeket, sérüléseket és kríziseket képes 
leküzdeni azáltal, hogy újraformálja élete meghatározó szempontjait és céljait.

Jelen összefüggésben döntő, hogy a cselekvés és akarás képessége nem kötődik szi-
gorú értelemben az egyénhez, feltéve hogy meg tudjuk válaszolni, hogyan képes akarni 
és cselekedni egy nép vagy kultúra. Nyilvánvalóan csak a nép vagy kultúra tagjai tudják 
megfogalmazni, amit akarnak, és kivitelezni azt, s ennyiben az élet értelmezése egy 
népre vagy egy kultúrára nézve feltételez bizonyos közvetítő struktúrákat. Ekkor lehet 
segítségül hívni az értelmezés és önértelmezés fogalmait: a nép vagy kultúra tagjai tud-
ják csak megfogalmazni, mi tartozik hozzá és mi nem. Ugyanígy az akaratképzés vagy 
cselekvés sikertelensége, mondhatná Nietzsche, olyan nehézség, aminek az egyén 
szintjén is van párhuzama a határozatlan, döntésképtelen személy alakjában. Nietzsche 
különös érzékenységet tanúsított az erőszak, torzítás, ferdítés jelenségei iránt, és ezért 
is állítja középpontba az integrálás teljesítményét az egyéni és közösségi identitás tár-
gyalása során. Bibónak szintén feltűnik ez az összefüggés, amennyiben hangsúlyozza, 
hogy a reagálóképesség óhatatlanul beolvasztást is jelent: „Így látva a dolgokat, min-
den hatás, minden beolvadás teljességgel másodlagos, tüneti jelenséggé válik az alkat 
zavarainál. Az alkat pontosan abban, hogy reagál, hogy cselekszik, hogy alkot, egyben 
asszimilál is: idegen hatást, idegen beolvasztást, mindent.” (II, 616.) Nietzsche felé tett 
kitérőnket tehát úgy összegezhetjük, hogy a plasztikus erő nietzschei leírása kifejt egy 
olyan tényezőt, amely Bibó gondolatmenetében vázlatos marad.

Az alkat bibói elemzésével kapcsolatban azt az ellenvetést lehet megfogalmazni, hogy 
az alkatot Bibó kimondottan politikai képződményekre értelmezi, vagy legalábbis amikor 
nemzeti alkatról beszél, akkor az szemben áll az egyes nemzetekre jellemző adottsá-
gokkal. Bárhogy nézzen is ki közelebbről ezek különbsége, Bibó a közösséget létrehozó 
és alkotó tényezőket nem külső, megfigyelhető adottságokban keresi. Ennek alapja töb-
bek között az lehet, hogy a kézenfekvő európai tapasztalat számára a nemzeti különbsé-
gek nem kötődnek szorosan megfigyelhető antropológiai jellegzetességekhez. Az euró-
pai nemzeti identitások a kaukázusi (europid) rasszon belül meghúzódó különbségek, 
s ebből könnyen belátható, hogy nem, vagy legalábbis nem elsősorban biológiai jellem-
zők kérdése a nemzeti identitás, a politikai identitás pedig még kevésbé. Jól mutatja ezt 
a genetikai változások tökéletes irrelevanciája a nyelvi-kulturális tényezők szempontjá-
ból. A vonatkozó vizsgálatok ugyanis azt tárták fel, hogy míg a honfoglaló magyarok a 
magyar nyelvet és kultúrát sikeresen ráerőltették a Kárpát-medencében talált népekre, 
addig genetikailag tekintve beleolvadtak a leigázott népekbe.
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A nemzeti identitást alkotó élmények és az ezekre való reagálás képességének ket-
tősségét ki kell egészíteni egy olyan tényezővel, amely nem kerüli el Bibó figyelmét: 
a nemzeti identitás magától értetődő avagy háttérjellegével. Ez ellentétesnek tűnik a 
történetté formálás mozzanatával és az értelmezések vitatott jellegével, de az ellen-
tét nem valódi ellentmondás. A nemzeti identitás háttérjellegű, többnyire nem temati-
kus, sokkal inkább sajátos szituációk vagy megfelelő feltételek kellenek ahhoz, hogy 
témává váljon. Saját népemhez, nemzetemhez tartozónak lenni – ez része annak, ami 
magától értetődő számomra és ami magától értetődően érvényes számomra. Bibó 
világosan megfogalmazza, hogy a nemzeti identitás hétköznapi életünk során nem áll 
az előtérben: „Az emberek 90 százaléka éppúgy nem tudatosan angol vagy francia, 
ahogyan nem tudatosan apa vagy tudatosan férj, nem tudatosan burzsoá, nem tuda-
tosan proletár, és nem tudatosan ember; csak kritikus pillanatokban válik élesen tuda-
tossá, hogy hová tartozik, s mi dolga a világon.” (II, 217.) Ugyan ez a nemzeti identi-
tásról hangzik el, de nyilvánvalóan érvényes a politikai identitásra, ahol mindkettőre 
érvényes, hogy irányukba meghatározott helyzetek, mozzanatok tesznek érzékennyé. 
Bibó megfontolását azzal a hermeneutikai belátással egészíthetjük ki, hogy a krízis-
helyzeteket képviselhetik intenzív másságtapasztalatok, amelyek kontrasztjellegük-
nél fogva rávilágítanak arra, ami magától értetődő, és mint ilyen nem tudatos. Világos 
példa erre a kisebbségi létezés, hiszen ami Budapesten magától értetődő és fel sem 
tűnik, az kontrasztjellege miatt állandóan lappangó szempont lehet Kolozsvárott, még 
ha nem is jelent feltétlenül kritikus helyzetet. A krízishelyzetek, ahogy az intenzív más-
sággal való találkozások is, rávilágítanak sok mindenre, ami magától értetődő, ameny-
nyiben megfosztják azt magától értetődőségétől. A nemzeti identitás magától értetődő 
jellege elfedi lehetséges különbségek és eltérések bonyolult hálózatát, amely révén 
eltérő nemzetek elkülönítik magukat egymástól. Nyilvánvalóan ezzel függ össze min-
den nemzeti identitás lényegi kontrasztjellege is: a nemzet, amelyhez tartozom, egy 
olyan „mi”, amellyel szemben áll több „ti” és több „ők”.13 A kontraszthelyzetek és krí-
zisszituációk mindazonáltal lényegüknél fogva csak egyes vonásokra irányulnak, és 
nem tartalmazzák a nemzet vagy a nemzeti identitás egészére vonatkozó totalizáló 
kérdést. Az utóbbi kinőhet krízis- vagy kontraszthelyzetekből, de nem adódik automa-
tikusan az ilyenekben. Ennélfogva félrevezető azt gondolni, hogy a nemzeti identitás 
csak szembenállásokra és ellenségképekre épül, hiszen a szembenállás nem erede-
te, hanem tematizálási lehetősége a nemzeti identitásnak. Ha viszont kialakul a nem-
zeti identitásra vonatkozó átfogó kérdés, akkor már csak hermeneutikailag válaszol-
ható meg: értelmezői aktivitás eredményeként mutatkozik meg, mi a „magyar” – vagy 
bármilyen más nemzeti identitás. A bevezetőben azt állítottam, minden közösség ese-
tenként újra kell értelmezze önmagát. Ezt most úgy pontosíthatjuk, hogy megkülön-
böztethetünk újra-meghatározást és meglévő önértelmezést egy közösség életében, 
legyen az nemzeti közösség vagy politikai. Belátható, hogy kifejezett újraértelmezés 
éles cselekvési helyzetek, krízisszituációk követelménye lehet. A dolgok megszokott 
menete nem követeli meg, hogy egy közösség kérdéseket tegyen fel magának, meg-
próbálja újrafogalmazni feladatait és alapvető törekvéseit, s pontosan ez felel meg 
magától értetődőségének.

13  Nietzsche felfigyel az egyénfeletti identitások és a többes szám első személy összefüggésére: „Ezzel a »mi« 
szócskával pillant végig a múló, különös egyes életen, s önmagát érzi a ház, a nemzetség, a város szellemé-
nek” (nieTzsche 1989, 43).
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A nemzeti identitást konstituáló élmények a bennük részesedők számára odatarto-
zást és kapcsolódást jelentenek, mégpedig nyilvánvalóan ahhoz a nemzethez, amely-
nek identitásáról szó van. Mint minden hozzátartozás és összetartozás érzése, ez is 
különböző fokozatokban lehetséges, valamilyen intenzitásfoka van. Ezzel függ össze 
egyrészt, hogy lehetséges problematikus fokozódása, ahogy a szélsőséges naciona-
lizmus kapcsán erre fentebb már utaltam. A nemzeti identitás jelenségét az teszi zavar-
ba ejtően kétértelművé, hogy hiányzik a világos határ rokonszenves patriotizmus és 
ordas nacionalizmus között. Másrészt ehhez kapcsolódva is hangsúlyozni kell, hogy 
a nemzethez tartozás másfajta kötődések, lojalitások és odatartozások pluralitásába 
tagozódik be, mégpedig oly módon, hogy semmiképpen nem rendelkezik eleve bár-
miféle prioritással. Azt az alapvető megfontolást, hogy a nemzeti identitás közösségi 
kötődések sokféleségébe illeszkedik, mégpedig alá- és fölérendeltségeiben nem ele-
ve rögzítve, Bibó utalásszerűen kimondja, bár egy jellemzően leszűkített összefüggés-
ben, a modern kort megelőző „nemzeti tudatra” vonatkoztatva: „már a régebbi korban 
is a mai nemzeti tudathoz hasonló jellegű és frazeológiájú, magát gyakran ugyancsak 
nemzetnek nevező közösségi tudat jellemezte az olyan közösségeket – nemcsak a 
kicsiket, hanem az aránylag nagyokat is –, amelyek jelentősebb belső önkormányzat-
tal, külső önállósággal és az emberek aránylag nagy számára kiterjedő politikai akti-
vizáltsággal rendelkeztek: ókori városállamokat, törzsi fejedelemségeket, középkori 
városi és nagyobb köztársaságokat, parasztkantonokat, feudális-rendi királyságokat, 
éspedig már jóval az újkori forradalmak megjelenése előtt is. Vagyis nem új az össze-
függés a politikai közösségalakulás bizonyos fokú szabadsága és a nemzet, a haza 
tudatának megjelenése között. […] S nem volt ezeknek a régebbi nemzeti tudatoknak 
a mai értelemben divatos elsőbbségi igénye, ideológiája és magas fokú hatékonysága 
sem: csupán egy olyan közösségi tudatformát jelentettek, mely sok egyéb közösségi 
lojalitási igénnyel, családdal, nemzetséggel, törzzsel, várossal, vallással konkurálva, 
hol őket megelőzve, hol mögöttük maradva, hol velük egyesülve, igyekezett felkelte-
ni és igénybe venni a beletartozóknak, elsősorban a társadalom politikailag aktivizált 
tagjainak lojalitását, s ennek alátámasztására dolgozta ki vagy ápolta tovább a hazá-
ért való munka, harc és önfeláldozás ősi, klasszikus erkölcsi példatárát” (IV, 346 – 
kiemelés tőlem, O. Cs.). Ezzel maga Bibó fogalmaz meg egy olyan felfogást, amely a 
nemzeti identitást egyén feletti identitások hálózatába illeszkedő, abban nem feltétle-
nül uralkodó identitásként, lojalitásként határozza meg. Bibó ezt az álláspontot nem 
tartja érvényesíthetőnek a modern nemzeti tudatra, mégpedig a premodern nemzeti 
tudathoz képest szerinte megfigyelhető lényeges eltérések miatt. A jelen dolgozatban 
vizsgált kérdéskör szempontjából izgalmas probléma, hogy a modern nemzet bibói 
koncepciója elvileg ellentétben áll-e a többféle közösségi lojalitás közé betagozódó 
nemzeti identitás elgondolásával, s ennek tisztázásához vázolnunk kell a modern nem-
zeti tudat bibói leírását.

A modern nemzeti tudat kialakulása Bibó számára nem önmagában érdekes kérdés, 
hanem szorosan kapcsolódik e nemzeti tudat problematikus fokozódásának probléma-
köréhez, amelyet a sajátos kelet-európai fejlődésről alkotott koncepció keretében vizs-
gál. Meggyőződése szerint a modern nemzeti érzés tömegérzelem, mégpedig abban 
az értelemben, hogy a modern patriotizmus kialakulása egybeesik a minden társa-
dalmi osztályra kiterjedő nemzethez fűződő viszonnyal: „sem a náció, mint tény, sem 
a hozzáfűződő érzelem nem 1789-ben született meg, hanem ennél századokkal, sőt 
csaknem egy évezreddel régebbi időben. Csak éppen ennek a közösségi formának 
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1789-ig a nemesség volt a tudatos hordozója. A francia forradalomban az értelmiségi 
és a polgári osztálynak, a harmadik rendnek a nemzeti keretbe való behatolása, mely 
a középkor végétől kezdve szüntelenül tart, az egyik napról a másikra való diadalmas 
birtokbavétel formáját vette fel, s ebből az élményből születik meg a modern nemzeti 
érzés.” (II, 190–191.) Még fontosabb azonban Bibó számára az így megszülető nem-
zeti érzés szoros kapcsolata a demokráciával. Ez annak a következménye, hogy a 
harmadik rend egy meghatározott országban és közösségben válik egyenrangúvá a 
korábbi felsőbb osztályokkal, s így a felszabadulási és egyenlősödési folyamat az adott 
országhoz és közösséghez fűződő érzelmeket erőteljesen felfokozza. „A demokrati-
kus közösségi érzésnek az adja meg az óriási hőfokát és feszítőerejét, hogy két érzés 
egyesül benne: a harmadik rend, a nép, a mindenki birtokba veszi és magáévá teszi a 
királyok és nemesek országát, annak minden történeti és politikai presztízsével, rep-
rezentatív és kihívó öntudatával együtt, ugyanakkor azonban felruházza mindazokkal 
a meleg és közvetlen érzelmekkel is, melyekkel addig a polgár a maga szűkebb közös-
ségeit vette körül.” (Uo.) Ebből a megfogalmazásból kiviláglik, hogy a modern nemzeti 
érzés Bibó diagnosztizálta alapvonása – tömegérzelem volta – nem teszi elvileg lehe-
tetlenné, hogy a nemzeti identitást a Bibó által leírt premodern modell alapján gondol-
juk el. Le kell szögezni ugyanis, hogy nem látható olyan tényező, ami ezt elvi szinten 
megakadályozná, hiszen nem jelent lényeges különbséget, hogy mennyire tömeges 
és széles körű a nemzeti identitás.

A teljesség kedvéért ki kell térnünk arra az elemzésre, amelyet Bibó a patologikus 
fejlődésű nemzeti identitásról és nacionalista hisztériáról ad a közép- és kelet-euró-
pai népekről. Ezekben az esetekben abban látja a patologikus fejlődés okát, hogy 
nem vagy nem megfelelően adott egy állami keret, amelyben a nemzet természete-
sen működni tudna. Zavarba ejtő, hogy Bibó nem teszi fel azt a kontrollkérdést, hogy 
vajon a francia vagy angol fejlődés nem lett volna-e ugyanilyen jellegű, ha ott valami-
lyen oknál fogva nem adódott volna állami keret. Ha a francia és az angol fejlődés a 
megfelelő állami keretek nélkül ugyanúgy alakult volna, mint a közép- és kelet-európai 
népeknél, akkor a két fejlődési folyamat közti különbség nem tűnik lényeginek.

Érvelésében Bibó összekapcsolja a nemzeti identitás patologikus alakulását egy 
sajátos kiegyensúlyozatlansággal, amely voltaképpen a politikai hisztériák talajául szol-
gálhat: „Egyensúlyozott lélekről a féligazságok és propaganda hazugságai lepattan-
nak. A kérdés az, hogy mi tette Közép- és Kelet-Európa népeit egyensúlyozatlanná.”  
(II, 215.) A szóban forgó régió történeti fejlődésének fontos szerkezeti vonását Bibó 
abban rögzíti, hogy elváltak az állami és nemzeti határok és kialakult a nyelvi nacio-
nalizmus, s ennek alapján fogalmazza meg a döntő eltérést: „Ez pedig azt jelentet-
te, hogy az itt élő nemzetek számára hiányzott az, ami a nyugat-európai nemzeteknél 
mind a valóságban, mind a közösség tudatában olyan magától értetődően, világosan, 
körülhatároltan, kézzelfoghatóan megvolt: a saját nemzeti és állami keret realitása, a 
főváros, a gazdasági és politikai összeszokottság, az egységes társadalmi elit stb. stb. 
Nyugat- és Észak-Európában [… a különböző csapásokat, nehézségeket] végered-
ményben alapvető megrázkódtatások nélkül el lehetett viselni, mert volt valami, amit 
nem lehetett elvenni, nem lehetett vitássá tenni. Ezzel szemben Kelet-Európában a 
nemzeti keret valami olyan dolog volt, amit meg kellett csinálni, helyre kellett állítani, ki 
kellett harcolni, és állandóan félteni kellett, nemcsak a meglévő dinasztikus állami kere-
tek hatalmi eszközeitől, hanem a saját népesség egy részének közönyétől s a nemzeti 
tudat ingadozó voltától is.” (II, 216.) A Közép- és Kelet-Európai fejlődés sajátosságát 
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Bibó az így jellemzett eltérésből eredő nemzeti hiper érzékenységben rögzíti: „Ebből 
a helyzetből ered az egyensúlytalan közép- és kelet-európai politikai lelkiség legjel-
lemzőbb vonása: a közösségért való egzisztenciális félelem.” (Uo.)

Az eltérő fejlődés lecsapódik azoknak az eliteknek az összetételében, amelyek a tár-
sadalom politikai és nemzeti alakulását mérvadóan befolyásolják. Ez az elit Nyugaton 
„elsősorban jogászokból, közigazgatási emberekből, politikai írókból, a gazdasági élet 
vezetőiből, szabad foglalkozású értelmiségiekből és szakszervezeti vezetőkből”, míg 
Közép- és Kelet-Európában egyrészt antidemokratikus hatással „újból döntő szerep-
hez jutott az uralkodó, a nemes és a katona, másrészt egészen különleges szerepet 
kapott az ún. nemzeti intelligencia.” (II, 222.) „Különösen megnövekedett a jelentősé-
ge azoknak az értelmiségi foglalkozásoknak, melyek a nemzeti közösség megkülön-
böztető sajátosságaival foglalkoztak, s azokat ápolták; íróknak, nyelvészeknek, törté-
nészeknek, papoknak, tanítóknak, etnográfusoknak. Ezért lett a „kultúra” ezekben az 
országokban olyan óriási politikai jelentőségű momentum, ami azonban nem annyira a 
kultúra virágzását jelentette, mint inkább elpolitizálódását.” (II, 223.) Bibó meglátásával 
szemben annyit mindenképpen megjegyezhetünk, hogy az említett foglalkozásoknak 
semmiképpen nem megkülönböztető vagy definiáló jegye, hogy nemzeti sajátosságokat 
keresnének, s ennyiben félrevezetően sugallja, hogy a közép- és kelet-európai orszá-
gokban külön iparággá vált volna a nemzeti tudat élesztése. Világos, hogy olyan értel-
miségieket sorol fel mindkét esetben, akik foglalkozhatnak a haza ügyeivel, ha ezt hely-
zetértékelésük fényében szükségesnek látják, de ez nem szükségképpen van így.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy sem a közép- és kelet-európai fejlődésről, annak 
patologikus jellegéről, sem a sajátos nemzeti értelmiségről alkotott bibói elképzelés 
nem mond ellent elvi szinten a nemzeti identitás olyan elképzelésének, amely azt egyéb 
odatartozások és lojalitások rendszerébe tartozónak gondolja el. A nemzeti identitást 
konstituáló élmények Bibó István által körvonalazott koncepciója termékenyen tovább-
gondolható úgy, hogy nem szükséges a nemzeti identitást az egyén más identitásai 
fölé rendelni, viszont ehhez mindenképpen figyelembe kell venni a vonatkozó élmé-
nyek narratív artikulációját és a nemzeti identitás hermeneutikai jellegét.
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