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Csepeli György

Bibó István szavai

Bibó István antiszemitizmus-felfogása társadalom-lélektani értelemben véve párat-
lanul eredeti és mély. Ezt az elméletet Bibó egy esszé keretei között fejtette ki, mely 
Zsidókérdés Magyarországon címmel jelent meg 1948-ban a Válasz c. folyóiratban.  
Az esszét Bibó közvetlenül a holokauszt után írta. A szerző célja az esszé megírásá-
val az lehetett, hogy gondolati anyagot adjon azoknak a magyar állampolgároknak, 
akiket az 1938-at követő zsidótörvények egyike sem minősített zsidónak, miközben 
százezreket az országban ugyanezek a törvények zsidónak minősítettek, és a minősí-
tés alapján, utóbb 1944-ben haláltáborokba szállítottak, üldöztek és megaláztak. Bibó 
esszéje hozzásegíthette a nem zsidónak minősítetteket, hogy szembenézhessenek 
a történtekkel kapcsolatos legalapvetőbb és legkellemetlenebb morális kérdésekkel.  
Az esszé gondolati anyaga azonban nem merül ki a morális problematikában rejlő lehe-
tőségek kiaknázásában. A morális ítéletek megalapozása végett a szerző az antisze-
mitizmus társadalomtörténeti és társadalom-lélektani meghatározóinak mélyenszántó 
elemzését adja. Sajnos az esszé publikálására csak 1948-ban került sor. Ez az év, nem 
is beszélve a következő évekről, nem kedvezett az antiszemitizmus mibenléte, okai és 
erkölcsi tarthatatlansága megvitatásának. Bibó esszéje visszhangtalan maradt. Meg-
szűnt a folyóirat is, amelyben az esszé megjelent, függetlenül attól, hogy kinek milyen 
szerep jutott a holokauszt létrejöttében, áldozatok, végrehajtók, szemlélők egyaránt 
hallgatásra lettek ítélve. A kor tudományos közvéleménye végképp nem volt abban  
a helyzetben, hogy a Bibó elemzésének eredetiségét és mélységét felismerje, hiszen 
javában folyt a hajsza a legkiválóbb társadalomtudósok ellen (Huszár 1995). 

Ebben az írásban arra teszünk kísérletet, hogy rámutassunk Bibó néhány tudomá-
nyos felfedezésére az antiszemitizmus-elméletek témakörében, majd ehhez, a szim-
bolikus politika problémáján keresztül kapcsolódva, a nyelv sajátos bibói felfogását és 
használatát elemezzük.

A 2012 nyarán Gerő András által kirobbantott nyelvhasználati antiszemitizmus vita 
azt mutatja, hogy a magyar nyelvű „antiszemitizmus” diskurzusban Bibó István mind 
a mai napig meghaladhatatlan. 

Antiszemitizmus-elmélet

Elsőként arra szeretnénk rámutatni, hogy Bibó évtizedekkel Ernst Gellner előtt meg-
értette és alkalmazta a társadalmi entrópiának ellenálló csoport fogalmát. Másod-
szor be fogjuk mutatni, hogy a szerző tisztában volt a mindennapi társadalmi megis-
merést meghatározó leegyszerűsítő heurisztikák fogalmával. Sőt, azt is látni fogjuk, 
hogy miközben Bibó meghatározta az antiszemitizmus kognitív és érzelmi gyökereit, 
feltárta a kategorizáció, a sztereotípiák kialakulása, az illuzórikus korreláció folyama-
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tait. Mindezeknek a folyamatoknak a konceptualizációja a nemzetközi szakirodalom-
ban később jelentkezett.

Ellenállás a társadalmi entrópiával szemben. A modern politikai antiszemitizmus meg-
határozóit keresve Bibó István elkülönítette egymástól a társadalomtörténeti és a tár-
sadalom-lélektani tényezőket. E kétfajta tényezőcsoport természetesen egyszerre 
eredményezte azt, hogy Közép- és Kelet-Európában a nem zsidók szemében a zsi-
dók egyre inkább kíméletlen behatolóknak tűntek, akikről azt feltételezték, hogy sem-
mi közük sincs a többség lelkéhez és érdekeihez. Az emancipáció előrehaladtával  
a politikai, vallási és jogi határok elhomályosultak a zsidóknak minősítettek csoportja 
és a nem zsidó többség között. Ennek következtében a zsidók asszimilációjával szem-
ben a többség aligha hozhatott volna fel egyebet, mint a faji argumentációt. Az asszi-
milált zsidók és a nemzet többi tagja közötti különbségtevés szükséglete különösen 
erős volt Németországban és az Osztrák–Magyar Monarchiában élő németek között. 
Ez a két ország volt az, ahol az asszimilációs folyamat a leginkább előrehaladt. Az anti-
szemitizmus azonban igen erős volt az orosz Birodalomban élő lengyelek, ukránok és 
oroszok között is. E körökben az etnocentrikus és vallási antiszemitizmus erőteljesen 
keveredett a modern, politikai antiszemitizmussal. 

Ami a modern antiszemitizmusnak az európai társadalomtörténetben gyökerező 
előzményeit illeti, Bibó arra mutat rá, hogy a középkorban Európa társadalmai az egyes 
emberek által kiaknázható lehetőségeket a hagyomány, a szokás és az örökletesség 
jegyében erőteljesen korlátozták. Ezek a társadalmak élesen szemben álltak a raci-
onális pragmatizmussal és a kínálkozó lehetőségek személyes tulajdonságokon ala-
puló megragadása által történő kiaknázásával. A feudalizmusból a kapitalizmusba 
történő átmenet során, a piacgazdaság kibontakozásával párhuzamosan a kínálkozó 
lehetőségek megragadása a társadalmi és gazdasági élet meghatározó elveinek egyi-
kévé vált. Mint Bibó írja, „Európában a társadalom széles rétegeinek, mindenekelőtt  
a tisztviselőknek, közép- és kisbirtokosoknak, sőt részben a közép- és kiskereskedők-
nek is, valamint a kisbirtokos parasztságnak a termelési és életviteli módja sok tekin-
tetben csupán a feltételek tudomásulvételében, bizonyos fogalmi lehetőségekbe való 
bekapcsolódásában s a modern tömegtermelés javainak az igénybevételében igazo-
dott a kapitalizmushoz, egyébként azonban az emberi egzisztenciáknak azokat a for-
máit élte és fejlesztette tovább, amelyek már a kapitalizmus előtt is kialakultak. Ebben 
a helyzetben a kapitalizmusnak az a vonása, hogy a gazdasági lehetőségek racioná-
lis kezelését veszi »természetes«-nek, az előző feudális gazdasági rendhez képest, 
előnyösebb helyzetet jelentett a zsidók számára, akiknek a kapitalizmustól függetle-
nül is voltak ilyen társadalmi beidegződéseik. Ez magyarázza meg mind Nyugat-, mind 
Kelet-Európában azt a feltűnő tényt, hogy a közel-keleties zsidó rítusközösség teljes 
zártságából, mondhatnánk a középkor kellős közepéből kilépő emberek olyan páratlan 
gyorsasággal fel tudták fogni és magukévá tudták tenni a boldogulás modern, kapita-
lizmus módszereit, ugyanakkor az az európai társadalom, melyből ez a kapitalizmus 
kinőtt, nem kis részben, sok helyütt többségében a kapitalizmus alapelveivel szemben 
továbbra is idegen marad” (BiBó 1986a, 690., a szerző idézőjele és kiemelése). 

Az első modern antiszemiták a feudalizmusból a kapitalizmusba történő átmenet 
veszteseinek megjelenésével kerültek ki. Mint Bibó megállapítja, „a zsidóknak mind-
ezekben való látható érdekeltsége tehát elsősorban azokat tette antiszemitává, akik-
nek a számára a modern gazdasági és társadalmi fejlődés válságos helyzeteket, vesz-



257

Világosság 2013 tavasz–nyár Politika és politikai pszichológia

teségeket vagy megzavarodást jelentett” (BiBó 1986a, 711.) Ami az antiszemitizmus 
mint hatalmas és pusztító erejű ideológia esélyeit illeti, Bibó kétféle közösségtípust 
különböztet meg. A „normális közösségben” a zsidókat a nem zsidók nem tartják ide-
gen csoportnak, hanem az állam ugyanolyan jogokkal rendelkező polgárainak tekin-
ti őket, mint saját magukat. A „gyenge közösségben” azonban az emberek elvesztik 
realitásérzéküket, és a társadalmi problémákat a nemzetnek tartott csoport és az attól 
különbözni látott, idegennek tartott, zsidóként azonosított csoport tagjai közötti konf-
liktus kontextusában értelmezik.

Mióta Szűcs Jenő megírta és publikálta Bibóról szóló nagy hatású tanulmányát, tud-
juk, hogy mennyire fontos volt Bibó számára a Rajna folyó, amelyről azt tartotta, hogy 
Nyugat-Európa ott ér véget. Európa Rajnától keletre fekvő régióiban Bibó szerint a tár-
sadalmi fejlődés egyenlőtlenül és akadozva ment végbe, és ezek azok a régiók, ahol 
a „gyenge közösségek” és a „realitásérzéküket veszített népek” találhatók. Ezekben 
az országokban a kapitalizmus társadalmi, gazdasági és politikai kísérője, az osztály-
tagolódás, a piac és a politikai pluralizmus „nem a fejlődés belső szükségességére 
épült, hanem a már kifejlődött nyugat-európai demokratikus forradalmak gazdasági, 
politikai és intellektuális kisugárzására.” (BiBó 1986a, 711.) Következésképpen Euró-
pának a Rajnától keletre fekvő régióiban a régi társadalmi szerkezet érintetlen és erős 
maradt, és ellen tudott állni a kapitalizmus által felszabadított társadalmi erőknek.  
A „zsidóság és a környezet” közötti elkerülhetetlen konfliktus narratíváját Bibó István 
pontosan ismerteti mind Németország, mind az Osztrák–Magyar Monarchia, mind 
Oroszország vonatkozásában. (BiBó 1986a, 712–715.) Fontosnak tartjuk megjegyez-
ni, hogy a szerző ezeknek az országoknak az esetében az antiszemitizmus strukturá-
lis meghatározottságáról beszél, melynek nemigen lehetett alternatívája a csoportkö-
zi konfliktus forgatókönyvei tekintetében.

Mivel Bibó célja az esszé megírásával nemcsak a tanítás, hanem a nevelés is volt, 
a szövegben keverednek egymással a leírás és a magyarázat, valamint az értékelés 
és a meggyőzés szavai. A kétféle diskurzus ütközése feszültséggel telíti a szöveget. 
Az egyik diskurzus a vizsgálódást és az elemzést szolgálja, míg a másik diskurzus 
erkölcsi alapokon a helyeslés és a helytelenítés kifejezésére szolgál. A hatás szem-
pontjából nézve kétféle diskurzus azonban inkább gyengíti, mintsem erősíti egymást. 
A mai olvasó nem tudja eldöntetni, kiknek írta Bibó az esszét. Az antiszemita olva-
sókat valószínűleg elrettentették az olyan szavak, mint az „egészséges közösség”,  
a „megrekedt közösség”, melyeket a szerző szembeállított a „gyenge közösséggel”,  
a „megrekedt fejlődésű országokkal”, a „hamis politikai formulákkal”, a „zsákutcás tár-
sadalmi és politikai helyzetekkel”. Mivel a szerző nem rejti véka alá morális álláspontját,  
az antiszemita olvasók számára hamar kiderülhetett, hogy ők abba a közösségbe tar-
toznak, melynek jellemzője a gyengeség, a patológia, a hamisság és a kiegyensúlyo-
zatlanság. A nem antiszemita olvasók viszont azonnal rájöhettek arra, hogy ugyanazon 
az ideológiai állásponton vannak, mint a szerző, s emiatt fölöslegesnek érezhették az 
értékítéletekkel terhes hosszadalmas történelmi és társadalmi kitérőket.

Az esszé igazi újdonsága akkor válik nyilvánvalóvá, ha figyelmünket az analízisre 
összpontosítjuk. Ha így teszünk, akkor nyomban észrevesszük, hogy az értékekkel ter-
hes frazeológia mögött nagyszerű szociológiai elmélet lappang, melyet operacionalizálni 
és tesztelni is lehet. Bibó elmélete szerint a modern társadalomban egy-egy idegennek 
tűnő, kisebbségi csoport elleni előítélet oka az, hogy az adott csoport képtelen volt arra, 
hogy szétszóródjon az esélyek egyenlőségének elvén felépülő modern társadalomban. 
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Teljesen hasonló elmélettel lépett fel évekkel később Ernst Gellner, aki szerint a kapita-
lizmus kialakulásának egyik legfontosabb következménye az volt, hogy az etnikai cso-
portok egyenletesen szétszóródtak az újonnan keletkezett osztályokban. 

Az etnikai csoportok mibenléte tisztázása előtt Gellner felveti, hogy egyáltalában mit 
jelent az, hogy csoport. A csoportokkal foglalkozó modern szociálpszichológiai szak-
irodalom megállapításaival megegyezően Gellner is azt állítja, hogy az emberi csopor-
tok bármilyen kategória mentén létrejöhetnek (Tajfel-Turner 1986). Bőven van empiri-
kus bizonyíték arra, hogy gyakorlatilag minden szempont alkalmas arra, hogy emberek 
identitás-érzetének alapját s ezáltal csoportosítás alapját képezhesse. Gellner azon-
ban azt is állítja, hogy szociológiai szempontból nézve a lehetséges csoportosítások 
java része irreleváns. A balkezesség, a kopaszság, a depresszióra való fogékonyság 
alapján ugyan létrejöhetnek csoportok, de szociológiai szempontból ez lényegtelen. 
Vannak viszont olyan csoportosítások, amelyek szociológiai és politikai szempont-
ból nagyon lényegesek. A vallás, etnikai vagy területi besoroláson alapuló csoportok 
ilyenek. És éppen ezek azok a csoportok, amelyek ellenállhatnak a társadalmi entró-
piának. Gellner szerint egy csoportosítás akkor „entrópia rezisztens, ha olyan szem-
ponton alapul, amely az ipari társadalom kezdeti kialakulását követően, az idő előreha-
ladta ellenére sem szóródik szét és nem bukkan fel mindenütt a teljes társadalomban. 
Ebben az entrópia-rezisztens esetben a kérdéses szemponttal jellemzett egyének a 
teljes társadalmon belül, a társadalom egyik vagy másik részében fognak összponto-
sulni” (Gellner 1983, 64–65.) Gellner egy elképzelt társadalom példáján szemlélteti 
az entrópiának ellenálló csoportok esetét. Feltételezi, hogy egyes személyek azon az 
alapon képeznek csoportot, hogy bőrük örökletesen kék színű. A társadalom többsé-
ge pedig olyan személyekből, akik nem kékek. Példájában a társadalom rálép egy új 
társadalmi és gazdasági rend kialakulásának útjára, miközben nemzedékeken keresz-
tül az történik, hogy a kékek mindig a társadalom csúcsán vagy alján helyezkednek 
el. Más szóval az lesz a helyzet, hogy a kékek a társadalomban megszerezhető elő-
nyökből túl sokat vagy túl keveset szereznek meg. Ilyenkor mondja azt, hogy a kékség 
entrópia-rezisztens szempont.

Az ipari társadalmakban van bőven konfliktus. Számos törésvonal metszi keresztbe 
ezeket a társadalmakat. Az ipari társadalmak méhében rejlő konfliktus-potenciál nagy-
ságát figyelembe véve, könnyű megérteni, hogy az entrópiával szembeni ellenállás 
mélyíti a törésvonalakat, sőt valóságos szakadással fenyeget. Kereszt- kategorizáció 
jön ugyanis létre a kékség és az osztályhelyzet között, miáltal az osztályellenességre 
rákopírozódik a mássággal szembeni ellenérzés. A kékség és az osztály-hovatarto-
zás közötti kapcsolat képezi az alapját a modern politikai előítéletek kialakulásának, 
melyek egyszerre és szétválaszthatatlanul irányulnak a kéknek észlelt csoport és az 
adott osztály tagjai ellen.

Az entrópia-rezisztens csoport fogalmának bevezetése a modern politikai anti-
szemitizmus okaira vonatkozó diskurzusban megoldja a két diskurzus problémáját.  
Az entrópia-rezisztencia fizikából kölcsönzött fogalma értékmentes, miáltal nem hor-
doz semmiféle morális konnotációt. A morális diskurzus helyére kizárólagosan az ana-
litikus diskurzus kerül. Akár antiszemita, akár nem, az olvasót a kifejtés logikája vezeti 
az antiszemitizmus okainak megérésében.

A nem zsidók zsidókra vonatkozó antiszemita nézeteinek és előítéleteinek kialaku-
lásához vezető legfontosabb konfliktusok és félreértések alapja a társadalmi entrópi-
ával szemben mutatott ellenállás. A nem zsidók úgy látják, hogy a zsidók gazdasági 
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és társadalmi sikereket érnek el és élnek a piacgazdaság által teremtett új lehetősé-
gekkel. A nem zsidó környezet képtelen megérteni, hogy a születőfélben lévő kapi-
talizmus olyan készségekre tartott igényt, amelyek a zsidókban kulturális örökségük 
folytán megvolt. Másfelől, amire a feudális társadalomba korábban betagolódott nem 
zsidó csoportok tagjai voltak képesek, arra a kapitalizmusban kevéssé volt igény.  
Az Európa három régiójára vonatkozó elmélet ismeretében nem túl meglepő, hogy az 
ellenállás a társadalmi entrópiával szemben jóval erőteljesebben jelentkezett Közép- 
és Kelet-Európában, mint Nyugat-Európában. Közép- és Kelet-Európában a társa-
dalmi entrópiával szemben fokozottan mutatkozó ellenállás következtében a többségi 
társadalom tagjai előszeretettel azt feltételezték, hogy a zsidók sikereiket mindig köny-
nyen érték el, és olyan alkalmakat ragadtak meg, és olyan eszközöket alkalmaztak, 
amelyek „tisztességes” emberek esetében szóba sem jöhettek. A többségi társada-
lom tagjai konzekvensen mélyítették a szakadékot maguk és a zsidók között, amikor 
morálisan magasabb rendűnek láttatták magukat, és a zsidókat nem tartották a társa-
dalom ugyanolyan jogú tagjának, mint saját magukat.

Csoportközi találkozások és az egymásra vonatkozó tapasztalatok. Az antiszemita kép-
zeletvilág és a velejáró előítéletek történelmi rétegeinek feltárása során Bibó teljesség-
re törekszik. Kognitív archeológiája megkülönbözteti az etnocentrikus, a keresztény 
és a modern politikai antiszemitizmus rétegeit. Azzal is tisztában van a szerző, hogy 
a történetileg létrejött tudáskészlet hatása a mindenkori jelenben nem lenne oly erős, 
ha nem meríthetne az életvilágból, amelyet viszont a részlegesen megvalósuló társa-
dalmi entrópia által formált társadalmi struktúra kényszerei befolyásolnak. Bibó sze-
rint az antiszemitizmus a személyek olyan típusú tudása, amelyet csupán a racionális 
érvelésen alapuló meggyőzés révén nem lehet megváltoztatni. Nem lehet kétség afe-
lől, hogy az antiszemitizmus által szállított tudásanyag hamis. A kérdés az, hogy miért 
nem lehet ezt a tudást falszifikálni? Bibó a modern tudásszociológia szellemében vála-
szolja meg ezt a kérdést. Az entrópia-rezisztens csoportok jelenléte következtében az 
egyes csoportokhoz tartozó személyek mindennapi érintkezése úgy alakul, hogy egy-
másban kölcsönösen, mint a saját csoport (ingroup) és a másik csoport (outgroup) tag-
jait kell látniuk. Ez az a háttér, amely a Bibó következő két kérdését élteti: (1) Mit értünk 
azon, hogy a zsidók bizonyos tapasztalatokkal rendelkeznek a környező világról?  
(2) Mit jelent az, hogy azt mondjuk, hogy az antiszemiták bizonyos tapasztalatokkal 
rendelkeznek a zsidókról? Amikor Bibó „egymásra vonatkozó bizonyos tapasztalatok-
ról” beszél, akkor azokra a diametrálisan ellentétes általánosításokra gondol, amelye-
ket, az egymást kölcsönösen „zsidóként” és „nem zsidóként” tükröző személyek egy-
másra vonatkozóan érvényesnek tartanak.

Az antiszemita tudáskészlet. Bibó szerint a tudás, amelyet az emberek a társadalom-
ban egymásra vonatkozóan kialakítanak, őriznek és alkalmaznak, „igaz” vagy „hamis”. 
Az igaz tudás aktív, sokrétű és részvételen alapuló társadalmi viselkedés eredménye, 
amely független ítéletalkotás alapján kialakított bizonyosságokon alapul, és amelyet 
nem korlátoznak külső kényszerítő körülmények. 

A hamis tudás érzelmileg egyirányúsított és eltorzított tapasztalat műve, amelyet 
megváltoztathatatlannak tartott igazságtalanság-helyzet hoz létre. Ráadásul, az ily 
módon létrejött tudás nagyon szelektív, csak azt veszi tudomásul, amit a megismerő-
nek érdekében áll. A tények zárt megismerési rendszer szerint nyerik el értelmüket.  
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A tényszerű megfigyelések egyben „példák” is. Nem kérdés, hogy mindegyik esemény 
valóságos, de mint „példa” voltaképpen egy előre kialakított séma igazát szemlélteti, 
és ezáltal inkább gátja, sem mint előrelendítője a valóság teljességére irányuló meg-
ismerésnek. Az észrevétel és a vizsgálódás módszerei félrevezetőek, mivel a vizsgá-
lódó mintha tudná, hogy mire kíváncsi. A tények igazak, de a kontextus hamis. Bibó 
alapeszméje szerint az antiszemita tudás az entrópia-rezisztens társadalmi struktúra 
által létrehozott információn alapul. Ez a struktúra szerveződésének ellentmondásos-
sága, ki nem mondott hamis előfeltevései folytán a személyeket és csoportjaikat oly 
módon hozza érintkezésbe egymással, hogy folyamatosan és ismételten félrevezető 
és egyoldalú tapasztalatokat szereznek egymásról. 

A kényszerű csoportközi együttlét kognitív következményeit Bibó szellemesen a 
„háziasszony” és a „háztartási alkalmazott” esetével szemlélteti. Ezt a „konyha-pél-
dát” minden olyan kurzusban tanítani kellene, amelynek témája a csoportközi konfliktus 
és előítélet. A szerző saját szavaival elmondva, ez „az a közös helyzet, amelyik a pol-
gári társadalomban a háziasszonyt és a háztartási alkalmazottat szervezi egymással 
össze. Semmi sem valóságosabb tapasztalat, mint a háziasszonyok sorozatos tapasz-
talata a háztartási alkalmazottak lustaságáról, konokságáról, jóakarathiányáról, meg-
bízhatatlanságáról. Semmi sem valóságosabb, mint a háztartási alkalmazott tapasz-
talata a nagyságák szeszélyességéről, kiszámíthatatlanságáról, embertelenségéről 
és ridegségéről. Mégis e sok valóságos tapasztalat mellett egyiknek sincs igazi képe 
a másik egész valóságáról, mert úgy vannak társadalmilag egymás mellé szervezve, 
hogy egymásról szükségszerűen és tipikusan rosszat tapasztalnak: rosszat tapasz-
talnak akkor is, ha véletlenül a másik típus legjobb egyedeivel állnak szemben” (BiBó 
1986a, 685–686., a szerző kiemelése). 

Bibó természetesen nem felejti el hozzátenni, hogy a háziasszony és a háztartá-
si alkalmazott közötti viszony aszimmetrikus. De ezen belül bármit is tudnak és érez-
nek egymásról, tapasztalataik egyformán félrevezetőek, és ráadásul mindketten egy 
struktúra foglyai. Sérelmeik persze nem azonos jellegűek. Ha a történelmi igazság-
tétel kérdése kerül terítékre, a kiszolgáltatottabb (a háztartási alkalmazott) féligazsá-
ga lesz erősebb.

Az eseti előfordulások sokaságával nap, mint nap találkozó emberek arra kénysze-
rülnek, hogy az egyes eseteket rendezzék és a megismerést lehetővé tevő rubrikába 
sorolják. Az élet során keletkező tapasztalataink típusok szerint elkülönülnek. A típu-
sok elkülönítését kategóriák teszik lehetővé. Minden egyes kategória egyben egy név 
is. A kategorizáció kognitív folyamat, mely lehetővé teszi a gyors és kognitív szempont-
ból gazdaságos általánosítást. A kategória egyben a felismerést is megkönnyíti. De a 
felismerésen kívül a kategória (illetve a név) érzelmi irányokat is kijelöl (allporT 1999). 
Az emberi csoportok észlelése esetében a kategóriák különös jelentőségűek. Ha nem 
lennének kategóriák, minden egyes embert külön, mint egyedi személyiséget kellene 
észlelnünk. A kategóriák üres skatulyák lennének, ha nem kapcsolódnának hozzájuk 
nézetek, amelyek megszabják a kategóriák tartalmát. A sztereotípiák az adott kate-
gória hatálya alá esőnek észlelt személyekre jellemzőnek vált látható és nem látható 
tulajdonságaira vonatkozó túlzott nézetek. Ha ezekhez a nézetekhez heves és empi-
rikusan alátámaszthatatlan megkülönböztető érzések is társulnak, akkor előítéletek-
ről beszélünk. Az előítélet jó vagy rossz feltételezése valakiről pusztán azon az ala-
pon, hogy valamely csoporthoz tartozónak véljük.
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Bibó nem használta a kategorizáció és a sztereotipizáció fogalmait, de magukkal a 
folyamatokkal nagyon is tisztában volt. Sőt, azt is leírta, hogy e folyamatok miként 
vezetnek az előítéletekhez. A csoportközi tudáskészlet megfelelő terminusainak hasz-
nálatát mellőzve Bibó „közösségi tulajdonságokról” beszélt, amelyeket kifejezetten 
tudati konstrukciókként jellemzett. Allportot évekkel megelőzve a „közösségi tulajdon-
ságokat” naiv statisztikai általánosítások műveként határozta meg: „Közösségről, cso-
portról, több emberről lévén szó, ezekre nézve az, hogy ez vagy az a vonás, magatar-
tás »tipikus«, »jellemző«, mindig csak egy statisztikai arányszámot jelöl. Az, hogy az 
angol nyurga, pipázik és hidegvérű, nem azt jelenti, hogy minden angol ilyen, sőt azt 
sem, hogy a többségük ilyen, csak éppen annyit, hogy az angolok között a nyurgák, 
a pipázók és a hidegvérűek százaléka magasabb, mint a környező másféle emberek 
között. Ugyanígy vagyunk az emberi magatartások minden típusával, amelyet a zsidók 
szempontjából tipikusnak lehet vagy szoktak nevezni: nem minden zsidónak, s nem is 
a zsidók többségének a magatartásformái ezek, csak egyszerűen olyanok, amelyek 
a zsidóknál gyakoribbak, mint másoknál” (BiBó 1986a, 687–688).

A „gyakoriság” a megfigyelési helyzet terméke. Gavin L. Langmuir, az antiszemi-
tizmus kutatója, Bibóhoz hasonlóan különbséget tesz a megfigyelt „közösségi vonás” 
jellege szerint, mely egyik esetben nem több mint módszertanilag hibás általánosítás. 
Más esetben a torzítás xenofób reprezentációt eredményez. Legszélsőségesebb vál-
tozat a kimérikus elképzelés. Az első változatot Langmuir realisztikusnak nevezi, mivel 
a felhasznált tények valóságosak, csak kontextusuk sugalló. Idetartoznak az etnikai 
statisztikák. A xenofób reprezentációk torzító tükrében a kisebbség, mint betolakodó, 
parazita, „idegenszívű” jelenik meg. A kimérikus képzelgéseknek pedig már semmi 
közük a másik csoport megjelenésének bármilyen értelemben vett realitásához (lásd: 
összeesküvés-elméletek, vérvád). 

Korlátozott racionalitás. A „háziasszony” és a „háztartási alkalmazott” viszonyának 
mintájára Bibó szemléletesen mutatja be zsidók és nem zsidók egymásra vonatko-
zó, kölcsönösen félrevezető tapasztalatainak szerveződését a társadalomban, ame-
lyet a lelassult mobilitás és a hagyományokkal való leszámolás nehézsége jellemez.  
„A környezet akkor is, ha semmi külön ellenségesség nincs benne, észreveszi és meg-
állapítja a zsidókkal való kapcsolatban, hogy azok kereseti források megtalálásánál, 
lakóhely, életpálya kiválasztásánál, nyelvek megtanulásánál, az életvitel módjának 
meghatározásánál, az életfeltételek megjavításánál vagy megromlásához való igazo-
dásnál, alkalmak, lehetőségek és konjunktúrák igénybevételénél a többieknél arány-
lag racionálisabb módon vetnek számot a lehetőségekkel, s ami e racionális szám-
vetés alapján legjobbnak bizonyul, azt egyben meg is ragadják, keresztül is viszik, s 
ebben a többieknél aránylag kisebb mértékben zavarja őket az, hogy amit így keresz-
tülvisznek, az akár a maguk, akár más számára mennyiben megszokott vagy nem.  
Ez az eljárásmód a zsidók számára oly magától értődően értelmesnek és egyedül 
irányadónak tetszik, hogy a legritkábban veszik észre, hogy ez akár egyénileg, akár 
együttesen másoknak feltűnik, s jellegzetes eljárásmódként tűnik fel. Számukra a kör-
nyezet viselkedése a feltűnő, az, hogy aránylag milyen nagy százalékban viselkedik 
célszerűtlenül, nem vesz észre vagy elenged megnyíló lehetőségeket, nem teszi meg 
azt, amiről világosan felismerte, hogy célszerű megtennie, nem igazítja hozzá életvi-
telét a megnőtt vagy összezsugorodott lehetőségekhez, hanem továbbra is azt teszi, 
abból akar élni és úgy akar élni, ahogy ezt szokásai, előítéletei, a maga társadalmi 
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helyzetére vonatkozó és a tényleges lehetőségeknél szűkebb vagy a valóságos hely-
zetnél rátartibb igényei előírják, a szükséges átállítódást nem akkor hajtja végre, ami-
kor erre rákényszerül, s a legtöbb energiát nem akkor tudja kifejteni, mikor új lehető-
ségeket kell megragadnia, hanem akkor, amikor megszokott vagy igényelt életnívóját 
vagy életformáját kell biztosítani.” (BiBó 1986a, 691–692.) 

A strukturális kényszer által korlátozott találkozás csonka megismerési lehetősé-
geket biztosít, amelyek egyfelől behozhatatlan előnybe hozzák a megismerés során 
a heterosztereotípiákat, amelyeket az ingroup az outgroupra vonatkozóan forgalmaz. 
Az ingroup outgroupra vonatkozó tudását a korlátozott racionalitás szabja meg, amely-
nek lényege a rendelkezésre álló információ megnyesése, a lehetséges döntési alter-
natívák redukálásra. A csoportközi helyzet meghatározása következésképpen töké-
letlen és inadekvát lesz. Tversky és Kahneman (1971) leegyszerűsítő heurisztikákról 
beszélnek, amelyek általában zátonyra futtatják a megfelelő döntési folyamatot. Két-
féle leegyszerűsítő heurisztika különböztethető meg. Az elérhetőségen alapuló heu-
risztika előnyben részesíti azokat az információkat, amelyek mondhatni kéznél vannak. 
Előkereshetők az emlékezetből, ismerősek a képzeletből. A reprezentativitási heurisz-
tika a dolgok és az események személyesen megtapasztalt előfordulási gyakorisága 
alapján von le következtetéseket.

A csoportközi helyzetek a mindennapi életben igen nagy számban fordulnak elő, s 
ezért nem meglepő, hogy az emberek rendkívül gyakran alkalmaznak leegyszerűsítő 
heurisztikát, amikor olyan más személyekkel találkoznak, akiknek elsősorban csoport-
hovatartozását ismerik (vagy hiszik azt, hogy ismerik). A sztereotípiák és az előítéletek 
könnyen elérhetők, és sajátos reprezentáción alapulnak. A tudáskészlet említett elemei a 
korlátozott racionalitás eszközei, amelyek alkalmazása kisebbségekkel szemben drasz-
tikus és nemkívánatos következményekhez vezethet (gyűlöletbeszéd, diszkrimináció, 
szegregáció, üldözés, likvidáció). Ugyanakkor bűvös kör keletkezik, mivel a kisebbségek 
sem képesek a többség árnyalt és egyénített megközelítésére. Az üldözött magára véve 
az üldöző által róla alkotott képet, akaratlanul is okát adja a további üldözésnek.

Etnocentrizmus. A saját csoport legjellemzőbb vonása, hogy valamennyi tagja hason-
ló érzelmi jelentéssel vonatkoztatja magára a mi személyes névmást. A legtöbb cso-
port önmagát pozitív értelmi jelentéssel ruházza fel. A saját csoport és a másik cso-
port közötti hasadás lényege, hogy mindegyik csoport helyesli és jóváhagyja a maga 
által megteremtett társadalmi valóságot. Ez az etnocentrizmus, amikor a saját cso-
port áll a világ középpontjában, az lesz a jó és az igaz, amit a csoport annak tart, s 
az lesz rossz és hamis, amit a másik csoport vall magáénak. Bibó nem használta az 
etnocentrizmus kifejezést, de nem nehéz észrevenni, hogy teljesen hasonlóra gon-
dolt, amikor arról beszélt, hogy a zsidók és a nem zsidók kölcsönösen morálisan ala-
csonyabb rendűnek tartják a másik csoport tagjait. A helyzetet bonyolítja, hogy a nem 
zsidók a zsidókat keresztkategorizáció segítségével a kapitalizmus nyerteseinek lát-
ják, míg a zsidók ugyancsak keresztkategorizáció révén a nem zsidókat a hagyomá-
nyos társadalom foglyaiként észlelik. A keresztkategorizációk eredményeképpen szem-
bekerült két csoport között kognitív fal épül föl, amelyet Bibó a következő szavakkal ír 
le: „Zsidóság és környezet egymásról való tapasztalatainak lényeges eleme tehát az, 
hogy olyan közösségi magatartásbeli különbségeket tapasztalnak egymásról, melye-
ket kölcsönösen a maguk erkölcsi magasabbrendűségének és a másik alacsonyabb 
rendűségének tulajdonítanak. A másik fél társadalmi erkölcsi értékrendjének ez a sem-
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mibevevése azután a vulgáris tapasztalatban úgy jelentkezik, hogy a keresztény tár-
sadalmi erkölcs a zsidók szemében valójában csak arra szolgál, hogy erőszakos és 
rabló igazságtalanságokat fedezzenek vele, a zsidó társadalmi erkölcs pedig a keresz-
tények szemében valójában arra szolgál, hogy csupa csalást és furfangot igazoljanak 
vele.” (BiBó 1986a, 695–696.)

Az esszé írója különösen jól képes jellemezni a két csoport között létrejött társada-
lom-lélektani antagonizmust. A társadalmilag létrehozott valóság morális szegmen-
sében látja az antagonizmus okát, aminek lényege, hogy ismeretelméletileg egyik 
csoport sem bizonyíthatja (igaz, nem is cáfolhatja) a maga igazát. Elkerülhetetlen, 
hogy a felek összebékíthetetlen, összeegyeztethetetlen képet alkossanak egymásról.  
A nem zsidók etnocentrikus alapon a zsidókban becstelen, tisztességtelen, morálisan 
alacsonyabb rendű, ravaszul számító csalókat látnak, míg a zsidók (akik közül egye-
sek magukat is zsidónak tartják, mások csak a külső csoport kategorizációja alapján 
minősülnek annak) a környező többségi társadalmat konzervatív, élhetetlen, ostoba 
teremtmények együtteseként észlelik. Ez az etnocentrikus képlet kizárja az autenti-
kus kommunikációt a felek között.

Az idegen pszichológiája. A társadalomban a nem zsidók által zsidónak látott és a zsi-
dónak látottak által nem zsidónak tartott csoportok közötti konfliktust tovább súlyosbítja 
a zsidóság és az idegenség asszociatív kapcsolata. Az idegen szereppel kapcsolato-
san kialakult várakozások elhomályosították a csoportközi konfliktus strukturális eleme-
inek a konfliktusban játszott szerepét, és elmélyítették a többség zsidókkal szembeni 
ellenérzéseit, ami által létrejött az antiszemitizmus legszenvedélyesebb összetevője, 
a frusztrációból táplálkozó harag és düh (szaBó 1981). Az idegen státusának alapja a 
hagyományokhoz való szükségképpen eltérő viszonyulás, amelyet a többség eseté-
ben a magától értetődőség és a megkérdőjelezetlenség, az idegen esetében a meg-
figyelés, a tanulási készség és a rácsodálkozás jellemez. 

Pontosan ezt veszi észre Bibó István is: „A zsidók a maguk külön közösségéből 
feudális-arisztokratikus-jobbágyi kötöttségeket alig hoztak magukkal, viszont éppen a 
feudális társadalmi rend megrendülésének köszönhették emancipációjukat, ami pedig 
saját hagyományos kötöttségeiket illeti, azokkal éppen a környezettel közelebbi kapcso-
latba kerülő, emancipálódó zsidóság szakított aránylag legnagyobb mértékben. Ezzel 
szemben a zsidóságot környező európai társadalomban az ember és ember közöt-
ti minőségi különbségre alapított társadalomszemlélet, egészen a legalsóbb rétege-
kig, mélyen belevette magát a legkülönbözőbb rétegek és foglalkozások belső szerke-
zetébe, s nagymértékben meghatározta a társadalom viszonylatait, beidegződéseit, 
közösségi és érzelmi kötöttségeit, megingása és összeomlása tehát igen nagy meg-
rázkódtatást jelentett, a reá alapozott szerkezetek nagyon nehezen, rengeteg inge-
rültséggel és visszaütésre való készséggel viselik a maguk felszámolódásának ezt a 
folyamatát, s csak lépésről lépésre, szívós ellenállás után adják meg magukat. Midőn 
tehát a zsidók által régtől fogva kiábrándult kritikával kísért társadalmi vagy erkölcsi 
építmények egyike vagy másika az egyetemes modern társadalomkritika hatására 
valóban inogni kezdett, egyúttal a zsidóságnak és a környezet konzervatívabb részé-
nek egymással ellentétes értelmű társadalomkritikai beállításai is kiéleződtek: a zsi-
dó kritikájuk jövőbe látó voltát és erkölcsi értékítéleteik élességét látták igazolva; sőt 
a zsidóságnak a zsidó öntudattal nem szakító része ezt úgy is fogalmazta, hogy a zsi-
dóságnak egészben hivatása és szerepe egy szellemileg és erkölcsileg nálánál res-
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tebb és nehezebben mozduló világban az értelem, a haladás, a modernség és az új 
értékek zászlóvivőjének lenni. A zsidósággal szembe álló környezet konzervatívabb, 
vagy a társadalmi értékrend megingásától megzavart fele viszont a zsidók demokra-
tikus vagy haladó szellemében nem volt hajlandó érdemet vagy követendő példát lát-
ni...” (BiBó 1986a, 697.) 

A zsidónak tulajdonított kritikus beállítódás észlelése a többségben félelemmel telí-
tette a többség zsidókkal szembeni attitűdjét, amelynek igazolását az a vélelem adta, 
miszerint „a zsidók teret foglalnak”, és „destruktív hatást fejtenek ki”. Ez a vélelem 
a modem politikai antiszemitizmus ideológiájának magva. A neves fenomenológus, 
Alfred Schütz 1944-ben Amerikában publikált esszéjében Bibóhoz teljesen hasonló 
módon elemezte, hogy az idegen státusánál fogva szerepszerűen „objektivitásra” és 
kiábrándultságra kényszerül a többség által fontosnak és szentnek tartott ügyekkel kap-
csolatban. Schütz szerint az idegen az a személy, aki helyzeténél fogva szinte mindent 
meg kell, hogy kérdőjelezzen, amit a többség megkérdőjelezhetetlennek tart.

Miként Bibó a „zsidót”, Schütz az idegent látta úgy, hogy nem képes távolságtartás-
ra. Szó sincs persze arról, hogy az idegen távol tartaná magát a társadalomtól. Éppen 
ellenkezőleg, azon van, hogy közel kerüljön a befogadókhoz. Csakhogy az idegen-
nek aktuálisan meg kell tanulnia, amire a többségi társadalom tagja spontán módon 
szocializálódott. Az idegen próba-szerencse alapján tanul, s minden mozzanat kap-
csán meg kell győződnie arról, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Az idegen bizal-
matlansága a hagyománnyal szemben csak látszat, valójában az értelem keresése, a 
tanuló bizonytalansága játssza a fő szerepet. Az idegen számára a többség kultúrája 
által formált minden egyes jelentés megtanulása valójában kaland. A többség számá-
ra természetesen adott jelentés az idegen számára nem spontán és természet adta 
magától értetődőséget, hanem vizsgálódás és tanulmányozás tárgya, amely megtanu-
lásának helyességét a többség kell, hogy visszajelezze. A tanulás éppen nem a távol-
ságtartást, hanem a közelkerülést igényli. A többség ezt tolakodásnak észleli. Az ide-
gen elsődleges problémája, hogy a többség mit tart problémának.

Schütz azt hangsúlyozza, hogy az idegen tanulási beállítódása magyarázza meg az 
idegen többséggel kapcsolatos beállítódásának két alapvető jellemzőjét. Mint a fen-
tebbi idézetből láttuk, Bibó mindkét jellemzőt világosan észlelte. Az egyik jellemző az 
idegen többség által vélt objektivitása. Fontos azonban tudnunk, hogy a többség fél-
reérti az idegen megfigyelői szerepét. Szó sincs kritikai beállítódásról. Az idegennek 
tulajdonított társadalmi, politikai és gazdasági kritikai beállítódás félreértésen alapul. 
Éppen ellenkezőleg áll a helyzet. Az idegen a „törzs bálványainak” imádására készül-
ne fel, ha nem kellene lépten-nyomon tapasztalnia, hogy a „törzs” világa ellentmondá-
sokkal és igazságtalanságokkal van teli, melyekre maguk a törzs tagjai teljesen vakok 
és süketek. A kritika csak annak látszata, hogy az idegen igyekszik mindent aprólé-
kosan és pontosan megtanulni, amit a környezetében tapasztal, de a tanulás logikája 
más, mint a megtanulandó logikája. 

Az idegen pszichológiájának másik jellemzője mind Bibó, mind Schütz szerint a több-
ség által megkérdőjelezett lojalitás gyanújával való harc. Bármennyire is igyekezzen az 
idegen a többség szája íze szerint gondolkozni és viselkedni, mindenképpen a peremen 
marad. Kulturális hibrid lesz, mivel már nem tartozik eredeti csoportjához, de nem tarto-
zik az új csoporthoz sem. A többség hálátlansággal vádolja az idegent, mert nem képes 
átlátni a kritika okait. Miközben az idegen a többségi kultúra által formált jelentések labi-
rintusában tévelyeg, a többség nem ad neki fonalat ahhoz, hogy tájékozódjék.
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Illuzórikus korreláció. Az antiszemita tudás a zsidót idegennek látja és láttatja. Az ide-
gen egyben kisebbség tagja is. Bibó világosan látja, hogy a kisebbségi léttel számos 
politikai, társadalmi, kulturális és társadalom-lélektani hátrány jár együtt. Hangsúlyoz-
za, hogy a zsidók és a zsidókat outgroupként nyilvántartó társadalmi környezet közötti 
kíméletlen kapcsolat okai a többség zsidókkal kapcsolatos attitűdjeiben keresendők, 
és a kapcsolat kíméletlensége akkor derül ki igazán, amikor cselekvésre kerül sor. A 
zsidóknak szembe kell nézniük a legkülönbözőbb abszurd vádakkal, el kell viselniük 
a morális lebecsülést és megvetést, és meg kell tapasztalniuk az időről időre kitörő 
hisztérikus zsidóellenességet. A magukat zsidónak valló és/vagy a mások által zsidó-
nak tartott személyek tehetetlennek érzik magukat, hiszen semmiféle bizonyíték nem 
elég arra, hogy az ellenük puszta hovatartozásuk okán megfogalmazott vádak tartha-
tatlanságát bebizonyíthassák.

A többség tagjai képtelenek arra, hogy a kisebbségi hovatartozás perspektívájá-
ból nézzenek önmagukra. A többség empátiahiánya okozza, hogy a többségi csoport 
tagjai tipikusan nincsenek tisztában azzal, hogy a századokon keresztül érvényesülő 
üldözés és diszkrimináció mennyire sebezhetővé tette a magukat zsidónak valló vagy 
mások általi zsidónak minősített személyeket a többség részéről megnyilvánuló ellen-
ségességgel szemben, mennyire tehetetlenek a feléjük irányított igazságtalanságok-
kal és rossz szándékú cselekvésekkel szemben.

Rámutattunk arra, hogy Bibó jól látta az idegen és a zsidó szerepe közötti egybeesé-
seket, amelyek lényege, hogy a többség előszeretettel ruházza fel a zsidónak tartott 
személyeket a lázadás, a kritikus beállítódás és az ellenzékiség jegyeivel. A többség 
nem kérdőjelezi meg azt a morális és társadalmi rendet, amelybe beleszületett, nem 
teszi kérdésessé a rend igazságosságát. Ebből adódóan, ha valakivel vagy valakikkel 
szemben felmerül a gyanú, hogy ezt a rendet megkérdőjelezik, kritizálják, vagy pláne 
izgatnak ellene, akkor a többség ítélete erkölcsileg negatív lesz a rend ellen forduló-
val szemben. Így jön létre az „erkölcstelenség” és a „zsidóság” között vélt kapcsolat a 
többségben. Bibó igen pontosan írja le ennek az illuzórikus kapcsolatnak a genezisét: 
„A zsidókat körülvevő világnak tehát sokkal kevesebb indítéka volt arra, hogy abban 
az erkölcsi és társadalmi rendben, melyben élt, s melyet egészében sokáig funkcio-
nálónak, összhangzatosnak és igazságosnak ismert, az ellentmondást és elutasítást 
indokoltnak és jogosnak ismerje el. Ha pedig a zsidók részéről tapasztalta ezt az állás-
foglalást, akkor a kritikával való idegenségét megerősítette a kritizálókkal szembeni 
idegensége is. Így alakult ki a környezetnek az az alapvető tapasztalata a zsidókról, 
hogy azok aránylag nagy százalékban hajlanak arra, hogy a társadalmi értékrendet 
semmibe vegyék, a társadalom tekintélyét aláaknázzák, megszentelt és tisztelt intéz-
mények mögött alantas érdekeket és indulatokat fedezzenek fel és leplezzenek el, s 
különös előszeretettel alkalmazzák a humornak ama ismeretes formáját, mely valami-
lyen patetikus közhelyet váratlan, csúfondáros fordulattal tesz komikussá. Ebből és a 
gazdasági lehetőségek racionálisabb kezeléséből együttesen adódik a környezetnek 
az a vélekedése, hogy a zsidók aránylag nagy százalékban semmibe veszik a minden-
napi erkölcs szabályait, egyszerűen szólva: csalnak, amit azután a zsidóellenes előí-
télet úgy fogalmaz meg, hogy a zsidó erkölcsi felfogás szerint a keresztények becsa-
pása nem bűn.” (BiBó 1986a, 695.)

Az antiszemiták zsidókról alkotott képét Bibó egy koherens nézetrendszerre vezeti 
vissza, amelynek elemei a zsidókról alkotott, rájuk nézve messzemenően kedvezőtlen 
sztereotípiák (mohóság, csalás, politikai és erkölcsi destruktivitás, bosszúállás, uralkod-
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ni vágyás). Az illuzórikus korreláció elmélete magyarázza, hogy ezek a negatív sztere-
otípiák miért találnak utat az antiszemita tudatához. Az illuzórikus korreláció egy hibás 
következtetés, amely szerint a többséghez tartozó kapcsolatot lát a kisebbség egy tagja 
és valamilyen tulajdonság között, pusztán azért, mert a megítélt személy a kisebbség-
hez tartozik. A hiba abban van, hogy a megfigyelő eltúlozza a kérdéses tulajdonság és 
a kisebbségi hovatartozás közötti kapcsolat mértékét. A szokásos mindennapi életben 
a többséghez tartozó személyek viszonylag ritkán találkoznak kisebbséghez tartozó 
személyekkel és még ritkábban fordul elő a sokoldalú személyközi kapcsolat közöttük. 
Következésképpen, amikor a tipikus többségi személy egy kisebbségi személlyel talál-
kozik, az számára figyelemfelhívó jellegű, megkülönböztetett esemény. A ritkaság ebben 
az esetben a megkülönböztető figyelem oka. Ettől teljesen függetlenül, a többségi sze-
mély egy olyan kulturálisan megszerkesztett világban él, ahol az erkölcsileg nem kívána-
tos (deviáns, illetlen) viselkedésre szintén megkülönböztetett figyelem irányul. Bármikor 
arra kerül sor, hogy a többségi személy azt hallja, hogy egy kisebbségi személy és egy 
nem kívánatos esemény együttesen fordul elő, a „kisebbségi státus” és a „deviáns stá-
tus” között kapcsolat létesül, mintha egyik oka lenne a másiknak. Ez akkor is végbemegy, 
ha egyébként a szóban forgó deviancia (például kritikus beállítódás, mohóság, csalás 
stb.) ugyanolyan gyakran fordul elő többségi, mint kisebbségi hovatartozású személyek 
körében. Az illuzórikus kapcsolat okozza, hogy a többség a kisebbségeket ab ovo nega-
tívabb színben észleli, és előszeretettel ruházza fel negatív sztereotípiákkal. Nem meg-
lepő, hogy a keletkező kisebbség-kép nem lesz túl hízelgő a kisebbségre nézve.

Érdemes megemlíteni egy másik elméletet, amely magyarázza az antiszemiták zsi-
dókról alkotott képének tartalmát. Ezt az elméletet az 1940-es években alkották meg 
a pszichoanalitikus irányzat által motivált szociálpszichológusok (adorno et al., 1950). 
Bibó tudott erről az irányzatról, de gondolkodását az irányzat következtetései nem befo-
lyásolták. Mint a korábbiakban láttuk, figyelmét elsősorban a történeti, a társadalmi és 
a megismerési tényezőkre fordította. Az antiszemitizmus kiindulópontja Bibó magyará-
zata szerint a nem zsidók zsidókra vonatkozó „torz” képe, amely a kölcsönösen hátrá-
nyos tapasztalatok bázisán jön létre. A probléma abban van, hogy Bibó nem tér ki arra 
a kérdésre, voltaképpen mitől függ az, hogy kiből lesz antiszemita, s kiből nem lesz 
az. Sőt, kifejezetten azt írja, hogy „az egész környezetnek – antiszemitáknak és nem 
antiszemitáknak – a zsidókról való tapasztalatai egyneműek: az antiszemiták rémké-
pei a nem antiszemitákkal közös tapasztalatok torz és ferde értékeléséből erednek, de 
anyagukban azonosak.” (BiBó 1986a, 708.) Más helyütt az antiszemitákról csak annyit 
mond, hogy „megbillent egyensúlyú csoport”, de szót sem ejt arról, hogy miféle egyen-
súly és miért bomlott meg ebben az esetben. 

Adorno és munkatársai a tekintélyelvű személyiség elméletének kidolgozásával 
megoldották a talányt. A tekintélyelvűség téríti el a találkozások tapasztalati követ-
kezményeit az antiszemitizmus irányába. Ami az antiszemita sztereotípiák tartalmát 
illeti, Bettelheim és Janowitz egy érdekes vizsgálatot végeztek el a második világhá-
borút követően az Egyesüt Államokban a hadseregből leszerelt fehér bőrű, nem zsi-
dó katonák körében. A vizsgálat során feltárt sztereotípiák nem sokban különböztek a 
Bibó által Magyarországon leírt sztereotípiáktól. Egoizmus, összetartás, intelligencia, 
destruktivitás emlegetése volt a leggyakoribb (BeTTelHeim–janowiTz 1950). A szerzők 
a projekcióban fedezték fel az interjúkban szereplő sztereotípiákba vetett hitet magya-
rázó pszichológiai mechanizmust. Úgy találták, hogy ez az a mechanizmus, amelynek 
révén az előítéletes személy képes megteremteni magában a megbillent egyensúlyt. 
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A projekció során a személy az outgroupra vetíti azokat az érzéseket, motívumokat 
és viselkedéseket, amelyeket nemkívánatosnak tart, s ugyanakkor magában érez.  
A „zsidó” kategóriája az antiszemiták számára alkalmas vetítővászon saját belső 
feszültségeik kivetítésére és ezáltal az antiszemiták lelki értelemben véve olcsón és 
fáradságmentesen megszabadulhatnak saját feszültségeiktől, hiszen nem kell önma-
gukba nézni, nem kell magukba szállniuk. A felettes-én teljesítetlen elvárásai által meg-
billent személyiségük egyensúlyát a projekció révén állítják helyre.

Bettelheim és Janowitz azt állítja, hogy a más csoportokkal szemben kinyilvání-
tott ellenségesség a személyiség megbillent egyensúlyának tünete. Az egyensúlyt 
nem csak a felettes-én teljesíthetetlennek érzett elvárásai bonthatják meg. Hasonló 
következményekkel járhatnak az ösztön-én felől támadó kísértések is. Az utóbbi eset-
ben a projekció céltábláját a feketék képezik. Az újabb magyarországi vizsgálatok azt 
mutatják, hogy a cigányok is alkalmasak arra, hogy efféle projekció céltáblái legye-
nek. Az antiszemitizmus kontextusában a felettes-én fontos szerepet tölt be a projek-
ció magyarázatában. A felettes-én közvetíti a személy számára a társadalom elvárá-
sait. A kapitalista gazdasági rendszer a kemény munkát, a teljesítménykényszert, és 
a sikerességét hangsúlyozza. Amikor a felettes-én ezeket a követelményeket közvetí-
ti a személy számára, akkor a személy sokszor úgy érzi, hogy nem képes megfelelni. 
Az antiszemita képzelet segíthet a kudarc és a nem megfelelés okozta feszültségek-
től való megszabadulásban.

BiBó istván nyelve

Az antiszemitizmus szociálpszichológiai elméletének bibói kifejtése, hasonlóan Bibó 
többi írásához – leszámítva a kifejezetten szakértőinek minősíthető munkákat –, sem 
terminológiájában, sem az érvelések menetében nem tekinthető ’szigorúan’ tudomá-
nyosnak. Ez, mint bemutattuk, nem csökkenti az írások tudományos értékét, de egyér-
telműen jelzi, hogy Bibó következetesen a magyar esszéírói nyelvi hagyomány részese 
és magas szintű folytatója. S ezzel máris megneveztük az okot, amely Bibó nemzetközi 
ismertségének és elismertségének fő akadálya. A magyar anyanyelvű olvasók számára 
oly eleven és megkapó szövegek halmozzák a metaforákat, zsúfolják a történeti utalá-
sokat, és sodró erejű, de végtelen hosszúságú mondatokat eredményeznek. Ezáltal a 
szövegek nehezen fordíthatóak, a bevezetett terminusok külön értelmezésre és tudo-
mányos átírásra szorulnak. Ezen túlmenően az ebben a hagyományban keletkező iro-
dalmias szövegek nemcsak gondolati, hanem jelentős érzelmi hatást is kiváltanak az 
olvasóban, de csak akkor, ha ismeri a nyelven túli utalások világát, benne él Ady vilá-
gában és a nyomába lépő népi írók által teremtett expresszív nyelvi közegben. 

Szimbolikus politika. Bibó István a XX. század magyar történelmében különlegesen 
fontos helyet foglal el. Mint gondolkodó és író nemzedékeket tanít a politikáról való 
beszédre, miközben ő maga nem csak írta, hanem élte is a politikát.

Más kérdés, hogy milyen sikerrel. Gerő András Bibó István alkotói munkásságát a 
„szimbolikus politika” jelenségeként tartja számon, amely, mint Gerő írja, érzelmeket 
generál, attitűdöt, narratívát teremt, létrehozva a magyar történelem profán hatalom-
politika menete mellett- felett- létrehozott másik, értékterhes előfeltevések által stilizált 
történelmet. Mindez a történész szerint „fogalmi rabsághoz” vezet, amelynek lényege, 
hogy a konstrukció előbbre való, mint a valóság (Gerő 2004, 247–264). Bibó gyakor-
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lati tevékenysége is beleillik ebbe a paradigmába. A Nagy Imre-kormány államminisz-
tereként utolsó volt, aki elhagyta a Parlament épületét, amelybe behatoltak a szovjet 
katonák. Államminiszteri tevékenysége abban merült ki, hogy a saját maga által gépelt 
kiáltványt személyesen postázta a nyugati államok nagykövetségeinek, amelyek hal-
lani sem akartak arról, hogy segítséget nyújtsanak Bibónak a kiáltványban megfogal-
mazott célok megvalósításához. 

A politizálás, mint bármilyen más emberi tevékenység, akár konstrukció, akár való-
ság, nyelv nélkül nem megy. Heidegger mutat rá, hogy „a nyelv a létnek a lét által tör-
ténő és általa egybeillesztett háza. Ennélfogva arról van szó, hogy a nyelv lényegét 
a létnek való megfelelésből gondoljuk el, méghozzá mint ezt a megfelelést, azaz az 
emberi lény hajlékát.” (HeideGGer 2003, 309.)

Ha a nyelv tényleg a lét háza, mint Heidegger mondja, nem kerülhetjük meg a kér-
dést, hogy hány háza van a létnek? Ahány nyelv, annyi variáns a létnek való megfele-
lésre. Mindegyik nyelv másként visz a léthez. Karácsony Sándor magyar nyelvről alko-
tott elméletében Arany következő sorait idézi a Toldi III. énekéből: „Mert fölérni könnyű, 
könnyű nemcsak ésszel, Hanem ököllel is és megfogni kézzel, Hogy csak őt bosszantja 
mind e vastag tréfa.” Karácsony szerint „ami itt a költőt foglalkoztatja, a nyelvnek végső 
kérdése, egyetlen megfejtetlen és megfejthetetlen transzcendens eleme, a jelrendszer 
jelei jelentéseinek titka, a jel és a kép viszonyának mélységes problémája” (Karácsony 
1985, 216) A titok megfejtése a magyar nyelv magyarossága, amelyet Karácsony a jel 
jelentésének különleges képi erejeként jellemez. E különlegesség folyománya Kará-
csony szerint a magyar nyelv szemléletessége, amely megkülönbözteti a környező 
indoeurópai nyelvektől. Ha Karácsony Sándor tézise igaz, Bibó István ha akart volna, 
akkor sem tudott volna a maga számára irodalmi és cselekvési terepként mást, mint a 
szimbolikus politikát választani, amelynek lehető legtermészetesebb szövetségese a 
magyar nyelv, amely Bibónak anyanyelve, fő kifejezési eszköze volt. 

A teljes életmű nyelvi elemzésétől eltekintve, most egyedül az Új Magyarországban 
1946-ban megjelent A kelet-európai kisállamok nyomorúsága című írás nyelvének 
elemzését kísérlem meg. A cikket nyelvi mintaként kezelem, s felteszem, hogy repre-
zentálja Bibó más, ugyancsak nagy hatású, a korban keletkezett írásait. Bibó nagyha-
tású cikkei 1945 és 1948 között a Válaszban jelentek meg. Megjelenésének körülmé-
nyei Széchenyi Ágnes nagyszerű könyvéből derülnek ki. Bibó a folyóirat emblematikus 
szerzője volt. A folyóiratban sűrűn megjelent írásainak ellenség és barát kitüntetett 
figyelmet szentelt. Széchenyi Ágnes „Bibó paradoxon”-nak nevezi azt az ellentmondást, 
amit munkásságában, személyiségében és feladatvállalásában ma látunk. „Különlege-
sen higgadt egyéniség, józan elemző hozzáállás, páratlan beleérzőképesség, a rész-
rehajlás vagy indulat teljes hiánya, bölcsesség – s a küzdelmektől való távolmaradás, 
a politikai hírig tudatos kerülése. Elmélyedő, szemlélődő, a tevésről, a tettlegességről 
lemondó magatartás – a kiegyensúlyozott, közös érdekeket jól ismerő tanácsadó sze-
repe. De javaslatai légüres térbe kerülnek, lebegnek, eszmeiek, utópikusak. Mindig 
egy ideálisan létező magatartási normát fogalmaz meg, kinek-kinek a maga helyze-
téhez illő, tőle elvárható eszményi viszonyulást.” (szécHenyi 2009, 197.) Az ellentmon-
dás megértéséhez nagyban hozzájárulhat, ha szemügyre vesszük a nyelvet, amelyen 
Bibó a közönségéhez beszélt. A fordulat éve véget vetett a Válasznak, Bibó karrierjé-
nek, s mindennek, aminek köze volt a demokráciához. Bibó várakozásaival szemben 
a hatalmi erők legyőzték az elvi szempontokat.
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Mielőtt az elemzést bemutatnám, Bibó egyetlen mondatát szembesíteném Kará-
csony megközelítésével. Bibó mondata a következő: „Mindegyik (azaz mindegyik 
kelet-európai nép) számára voltak területek, melyeket okkal féltettek vagy jogosan 
követeltek, s egy sem volt közöttük, mely nem állt volna közel a részleges vagy teljes 
megsemmisüléshez.”(BiBó 1986b, 217.) Bibó az „áll” igét használja, amelynek Kará-
csony a magyar nyelvről írott tanulmányában hosszú oldalakat szentel. Itt csak az „áll” 
ige „magyar jelentéseiről” írottak summáját idézem: „Az tehát, hogy áll – írja Karácsony 
– nagyon változatos, gazdag tünemény, ha nem magában vesszük, hanem emberhez, 
emberekhez, állatokhoz, tárgyakhoz, helyzetekhez, az egész külső és belső világhoz, 
más egyéb jelenségekhez és tüneményekhez képest jelöljük.” (Karácsony 1985, 291.) 
Az „áll” a magyarban a létet magát határozza meg, a létigét helyettesíti, jól példázva 
a szemléletesség és elvontság egységét.

Kiváncsiságból megnéztem, hogy miként van ez a mondat angolul. A mondat angol 
változatában nem találtam meg az „áll” igét. Helyette a létige szerepelt. A mondat ango-
lul a következőképpen hangzik: „Each of these nations had regions they worried about 
with reason or demanded with justification, and none of them escaped being close to 
a partial or complete annihilation.” (BiBó 1991, 39.) Aki mindkét nyelven ért, annak fel-
tűnik, hogy a magyar mondat milyen gördülékeny, mennyire könnyen érthető, szem-
ben angol megfelelőjével, mely göcsörtös és alig érthető. 

De valóban érthető-e Bibó magyarul? A következőkben erre a kérdésre keressük 
a választ. A kelet-európai kisállamok nyomorúsága című írás nyelvének legfeltűnőbb 
sajátossága a Karácsony Sándor által a magyar nyelv magyarossága bizonyítékaként 
emlegetett képi erő. Már a cím is sugározza ezt az erőt: a nyomorúság szó fizikai, fizi-
ológiai közelbe hozza az olvasót egy állapothoz, amelyet puszta megnevezése által 
taszítónak, elrettentőnek kell tartson. A szerző az olvasót már a címadással szeman-
tikai rabságba ejti, amelynek szorítása a szöveg olvasása során nem enyhül.

Emberiesítés. Bibó nyelvi ereje az emberiesítés. Ha Karácsony Sándornak igaza van, 
az emberiesítés a magyar nyelv magyarosságának első számú jellemzője, s ilyen érte-
lemben Bibó a magyar nyelv szellemének engedett. Bibó magyar szavai drámai teret 
teremtenek, amelynek középpontjában az ember áll. A szavak ismerősek és erőtel-
jesek, mivel az egyes emberre vonatkoznak, s nincs olvasó, aki e szavak erejét ne 
tapasztalta volna meg önmagával vagy társaival szembesülve. Ám Bibó szövegében 
ezek a szavak mindig közösségekre utalnak, egész népre, nemzetre vonatkoznak, s 
ily módon megtévesztőek, miközben szemantikai erejük töretlen. Az emberiesítés öt 
dimenzióban játszódik le. 

1. Az első dimenzió az emberi testre utaló kifejezések alkalmazása olyan esetekre, 
amikor szó szerinti értelemben az emberi testről nem lehet beszélni. Ez történik, amikor 
a szerző a „csonka”, a „vérző” jelzőket alkalmazza országok állapotának minősítésére. 

2. Az emberiesítés második dimenziójában a lelki állapotokra vonatkozó szavakat 
találjuk. E szavak szó szerinti jelentésben az egyes ember mentális, pszichikus zava-
rainak jelölésére szolgálnak. A „félelem”, a „hisztéria”, az „őrület” szavai jól ismert kife-
jezések, melyek alkalmazása minden olyan esetben helyénvaló, amikor önmagunkon 
vagy másokon a szabvány értelmezési sémákba be nem illő viselkedéseket tapasz-
talunk. Bibó azonban nem egyénekre, hanem kollektív cselekvők egészére (nemze-
tekre, népekre) alkalmazza ezeket a kifejezéseket, melyek jól ismertsége ebben az 
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esetben megtévesztő, hiszen eredetileg egyének, s nem kollektív cselekvők lelkiálla-
potainak jelölésére születtek. 

3. Az emberiesítés harmadik dimenziójában sanyarú egzisztenciális állapotokra 
vonatkozó szavakat találunk. E szavak a „baj”, az „elnyomorodás”, a „sérelem” asszo-
ciációs teréből merítik erejüket azt sejtetve, hogy a népek és nemzetek létezése, vala-
mint az egyének létezése analóg problémákat vet fel. 

4. Bibó negyedik emberiesítő eljárása arra a mindenkiben eleven hitre alapoz, misze-
rint vannak „tények”, amelyek az igazság letéteményesei, s vannak „képzelgések”, 
amelyek nem igazak, hanem „hamisak”. A mindennapi ész szempontjából a különb-
ség akkora, hogy józan ember fel sem vetheti e két létszint közötti megkülönböztetés 
nehézségeit, amelyek éppen a Bibó által diszkutált témákban tetemesek.

5. Az emberiesítés ötödik dimenziója hordozza Bibó szempontjából a leglényege-
sebb üzenetet. Itt találjuk az egyén morális választásainak terét meghatározó szavakat, 
amelyek egész csoportokra vonatkoztatva azt sejtetik, hogy a felelősség és a felelőt-
lenség, a jó és a rossz közötti választás nem csupán az egyének, hanem közössége-
ik számára lehetőség.

A „bibói ember”. A „bibói ember” a maga által teremtett, „elviselhetetlen” fizikai térben 
szenved, melyet az egyensúly és az egyenesvonalúság hiánya jellemez. Ebben a fizi-
kai térben csak elveszni lehet, innen a gyakran alkalmazott „zsákutca”. (Szekfű Gyula 
négy évvel korábban arról írt, hogy „valahol utat vesztettünk.”)

A „bibói ember” leírására alkalmazott nyelv kétpólusú. Az egyik pólus egyértelműen 
negatív, a másik pólus egyértelműen pozitív. Ebben van ereje. A szerző mindegyik dimen-
zióban nyomasztó mivoltában jeleníti meg az embert, s ezáltal válaszút elé állítja az olva-
sót: „akarod-e, hogy csonka, őrült, hazug, nyomorult és zsákutcába tévedt légy?”

A kérdésre nem lehet másképpen, mint nem-mel válaszolni, s ezáltal az olvasó a szerző 
szövetségesévé válik örökre. A hely, ahol a szerző és olvasói eggyé válnak, Utópia, ahol 
nincsenek indulatok, nincs bosszú, nincs zűrzavar, örökös a fejlődés és tartós az egyen-
súly. Bibó azt szuggerálja az olvasónak, hogy a megélt tényleges és tökéletlen világon 
kívül van egy másik, egy tökéletes világ, ahol az „elvi szempontok” felette állnak a „hatalmi 
szempontoknak”, az értelem uralkodik az értelmetlenségen. Az elvek nélkül való világban 
az történik, hogy „a békekötők igen hamar az őrület szélére jutnak, mert minden követelés 
és minden ellenkövetelés lehetségessé válik. ’Miért ne?’ ez lesz a békekötés alapjelszava.  
A követelések, majd az ellenkövetelések, végül ami a legszörnyűbb, a megoldá-
sok síkján megjelennek a legesztelenebb, a legerőltetettebb szörnyalakzatok, 
melyek erőszakot követnek el a tényeken, a józan észen és a nemzetközi erkölcsön”.  
(BiBó 1986b, 262–263.) 

Az emberiesítés arra kellett, hogy az olvasó bekerüljön a szerző szellemi karámába, 
ahol nincs más, csak az igazság, amelyet a szerző látott egyedül, de immár az olva-
só is láthat, ha csak nem akar a nihilizmus mocsarában elsüllyedni. Bibó módszere az 
elszörnyesztés. Az egzisztenciálfilozófia vulgáris bölcsességének tartja azt az állás-
pontot, miszerint a „veszély állapota termékeny, s csak a megsemmisüléssel való szem-
benézés ébreszti az egyént és a közösséget az élet igazi értelmére, és teszi képessé 
a teremtő erők összeszedésére.” Ha egyszer ez az álláspont vulgáris bölcsességnek 
minősül, nem világos, hogy miért mondja egyúttal azt is, hogy „mindez csak az érett, 
egyensúlyozott, felnőtt jellemre áll.” (Megint az „áll”!). A lét bizonytalansága Bibó sze-
rint az „éretlen, kamasz egyénben vagy közösségben” az értékek bizonytalanságát 
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váltja ki. A kelet-európai kisállamok eszerint olyanok, mint a kamaszok. A „kamasz” 
szó remek választás, de közösségek jelölésére teljességgel félrevezető. 

Kérdés persze, hogy a kelet-európai kisállamok nyomorúságaiba történő beveze-
tés azért lett-e normatív és oktató célzatú, mert magyar nyelven született? Nem lehet 
kétséges, hogy Bibó engedett a magyar nyelv csábításának, mely premizálja az érték-
terhes, szemléletes, költőies képeket. Bibó azonban túl okos, s túl művelt volt ahhoz, 
hogy ne tudott volna találni olyan szavakat, amelyek révén túlléphetett volna szerző-
ként a magyar nyelv szellemén, s ezáltal rákényszeríthette volna az olvasóit is arra, 
hogy szembesüljenek létük igazságával, amely nincs benne egyetlen nemzeti csoport 
egoizmusában sem. De ez már egy másik történet.

A bibói életmű felfedezésre vár. Bibó István ironikusan kérte, hogy fejfájára azt írják: 
„élt 1946 es 1948 között”. Ezek voltak azok az évek, amikor azt érezhette, hogy szaba-
don, külső kényszerektől mentesen él. Élete valóságosan 1911 es 1979 között zajlott. 
E két időpont között sok életet élt. 1930 és 1936 között egyetemi tanulmányait végez-
te változó helyszíneken, amelyek közül Genf volt a legfontosabb. Bontakozó karrierje 
megszakadt 1944 októberében. Az 1944 decemberében megalakult új kormány Bel-
ügyminisztériumában Bibó 1945–46-ban magas rangú köztisztviselői posztot töltött 
be. A Szegedi Egyetemen a politikai tudományok professzora lett, tagjává választot-
ta a Magyar Tudományos Akadémia. Az ötvenes években tisztségeitől és rangjaitól 
megfosztva az Egyetemi Könyvtárban dolgozott mint beosztott könyvtáros. Az 1956-
os forradalom utolsó napján a Nagy Imre-kormány tárca nélküli minisztere lett. A for-
radalom eltiprásának jogosságát sosem ismerte el, de kompromisszumos megoldásra 
törekedett a forradalom leverésének eredményeképpen hatalomra került bábkormány 
és a levert forradalom vezetői között. 1957-es letartóztatását követően hat évet bör-
tönben töltött. 1979-ben mint az ellenállás élő szimbóluma halt meg.

Megírt szövegein kívül mást nem hagyott az utókorra. Mint köztisztviselő nem tudta 
keresztülvinni közigazgatási reformjavaslatát, Magyarország közigazgatási beosztá-
sa azóta is az idejét múlt megyerendszert követi. A politikatudomány tudósaként alá-
becsülte a magyar demokráciát fenyegető veszélyeket a rövid koalíciós periódusban.  
A második világháborút Magyarország számára lezáró párizsi béketárgyalásokon sen-
ki sem tartott igényt a jó határokra vonatkozó tanácsaira. A baloldali értékekre építő 
demokratikus rend, amely létrejöttében 1956-ban hitt, sosem jött létre. Morális kér-
lelhetetlensége alkalmatlanná tette arra, hogy szóba állhasson az államszocialista 
rendszer morálisan megsemmisült politikusaival. Az államszocializmus összeomlá-
sát követően a demokráciára és piacgazdaságra való átállás időszaka sem hozta el 
Bibó István (újra) felfedezését.

Paradox módon Bibó István abban az életében támadt fel, amelyet legkevesebb-
re tartott. Szövegeinek alapos elolvasása arról győzi meg az olvasót, hogy Bibó zse-
niális szociálpszichológus volt. Híres kifejezései, a „kollektív hisztéria”, a „félelem”, a 
„hamis realizmus”, az „öndokumentáció szükséglete”, a „kelet-európai kisállamok nyo-
morúsága” mind interpretálhatóak a modern szociálpszichológia paradigmái szerint. 
Bibó István politikai kultúrára, politikai karakterre és nemzeti identitásra vonatkozó 
gondolatait Erős Ferenc joggal nevezi termékenynek, és helyesen állapítja meg, hogy 
ezek a gondolatok tökéletesen beleillenek a kognitív disszonancia-redukció, a szoci-
ális kategorizáció, a társadalmi identitás jóval később létrejött elméleteinek kereteibe. 
(erős 1993, 16.) Nem lehet létjogosultsága annak a szociálpszichológiai elméletnek, 
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amely úgy közelítene a csoportközi viszonyokhoz, hogy ne venné figyelembe Bibó Ist-
ván okfejtését a csoportközi kollektív tapasztalatok és a kollektív tulajdonságok közötti 
kapcsolatról, s meggyőződésünk, hogy az antiszemitizmus kialakulására és működé-
sére vonatkozó elmélet nem hagyhatja figyelmen kívül Bibó gondolatmenetét, amely a 
társadalomfejlődési zavarok és az antiszemitizmus közötti kapcsolatra vonatkozik.
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