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Az államhatalmak elválasztása egykor és most című tanulmány abban a rövid időszak-
ban íródott, amelyet Bibó utólag életként határozott meg. 

Az államhatalmak elválasztásáról szóló tanulmány, ahogy a hatalommegosztás elve 
is folyamatosan áldozatul esik aktuális hatalmi igényeknek és az ebből fakadó torzítá-
soknak. Annak ellenére, hogy Bibó 1947-ben született szövege eszmetörténeti érvek-
kel éppen erre a veszélyre hívja fel a figyelmet. A politikai felhasználást Bibó sem kerül-
hette el, szövegei mégis ellenállnak, az életmű nem alkalmas rendszerigazolásra.

A hatalommegosztás klasszikus elvének újragondolása ebben a reménykedő, rövid 
időszakban abból indul ki, hogy a hatalom demoralizál, tehát a hatalom koncentráci-
ójának megakadályozása etikai probléma. Az ezzel foglalkozó teória ezért nem az 
állami főfunkciók kategorizációjával foglalkozik, nem lehet célja pusztán a didaktikus 
és értéksemleges elemzési eszközök leírása. A hatalomkoncentráció megbontása a 
szabadság miatt fontos, a szabadság az a morális alapzat, amely a hatalom koncent-
rációjának aktuális állapotát megítélhetővé teszi. Szimbolikus jelentőségű, hogy a 
szabadság értékének abszolút mivoltát a hatalommegosztással kapcsolatban Bibó a 
leghatározottabban az 1956. október 27–29-ére dátumozott Fogalmazványban írja le: 
„A szabadság mind teljesebbé tétele és technikai intézményekben való megerősítése 
az európai társadalom és államfejlődés legbelsőbb tartalma és legnagyobb eredmé-
nye. Egyesek hatalmi túlsúlyának, az egyoldalú hatalomkoncentrációnak eddig felta-
lált egyetlen hatékony ellenszere a hatalmak ún. elválasztása s az ezek alapján kiala-
kult újkori szabadságintézmények.” (BiBó 1990, 149.)  

A szabadságokat felszámoló hatalomkoncentráció tehát olyan erkölcsi-politikai 
rossz, amelyet a hatalom megosztásának különböző módozataival meg kell akadá-
lyozni. Bibó felfogásából az következik, hogy a hatalomgyakorlás egészét annak kör-
nyezetével együtt kell vizsgálni ahhoz, hogy megállapíthassuk, fennáll-e az erkölcsi 
rossz állapota. A hatalommegosztás elve nem technikai eszköz, amelyet bármilyen 
hatalommal szemben bármikor érvényesíteni lehet függetlenül a hatalom helyétől.  
Az egyéni jogokat garantáló, szabadságokat védő intézmények hatalmának csorbítá-
sakor nem lehet minden további nélkül arra hivatkozni, hogy pusztán a hatalom korlá-
tozásának eltolódásáról van szó. A végrehajtó hatalom korlátainak leépítésekor félre-
vezető azzal érvelni, hogy viszont más hatalmakat korlátoznak. Nem lehet azt állítani, 
hogy a kormányzat hatalmának ellensúlyai helyett a bírói hatalom vagy a sajtó hatalmá-
nak korlátozása a bibói felfogással összeegyeztethető. A hatalmi ellensúlyok szabad 
ide-oda tologatásának felfogása a hatalomkoncentráció eltakarására szolgál, vagyis 
a hatalom elvtelen kiszolgálása. 

Bibó tanulmánya, miközben éppen a klasszikus elv szükségszerű kiegészítéseit 
hangsúlyozza, határozottan kiáll amellett, hogy a hatalmi ágak természete a koncent-
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ráció következményeit tekintve alapvetően különbözik. A bírói hatalom, amelynek külö-
nös jelentősége a hatalommal való visszaélés akadályozásában megmaradt, „a maga 
természete szerint nagyon is rászorul a hatalomkoncentráció hatásától való megóvás-
ra.” (BiBó 1986, 380.) A bírói hatalom a kormányzat legkisebb érintésétől is megromlik.1 
A végrehajtó hatalom, amely szerencsés esetben a hatékonyság növelésében érdekelt, 
annak logikáját igyekszik érvényesíteni, magától nem képes a szabadságokra tekintet-
tel lenni, hajlamos a szabadságkorlátozásra. Ráadásul a hatalmi pozíciókat elfoglaló 
ember, mint azt tudjuk, legtöbbször nem képes ellenállni annak a szédületnek, mámor-
nak, amely a birtokába került hatalomból árad. Hatékony korlátozó intézmények, sza-
bályok, ellensúlyok nélkül a kormányzat zsarnokivá válik.2 Azt pedig, hogy a garan-
ciák mennyiben hatékonyak, képtelenség eldönteni formális méricskéléssel. Ha egy 
rendszerben a hatalmi ellensúlyok végső összege nem változik, csak átrendeződnek 
a hangsúlyai, attól még a végrehajtó hatalom koncentrációja veszélyes mértéket érhet 
el. Mert például olyan intézményeken múlik a hatalomkoncentráció kialakulása, mint 
az alkotmánybírák jelölése és választása, vagy olyan írott és íratlan jogállami normák 
betartásán, amelyek a jelöltek alkalmasságára vonatkoznak.3 

Mindezt azért kell hangsúlyozni, mert hiszen Bibó szemlélete alapvetően szocioló-
giai: a társadalomfejlődésben azt keresi, hogy „a modern államéletben hol fenyeget-
nek a hatalomkoncentráció új jelenségei.” (BiBó i. m. 393.) Európában a monarchikus 
hagyományok, a bürokrácia érdekérvényesítő képességének kiterjedtsége, a népszu-
verenitás túlértékelése borítja az egyensúlyt. A törvényhozás és végrehajtás összefo-
nódása, a népképviselet, a többségi elv abszolutizálása könnyen előidézheti a hatalom 
koncentrációját. A választásokon nyert felhatalmazás kiterjesztése a hatalom gyakor-
lásának egészére a hatalom egységének gyakorlatához vezeti vissza azokat a politi-
kai rezsimeket, amelyek nem érzékenyek a szabadságra. Bibó megemlíti az államha-
talomnak a gazdaságra kiterjedő hatását és az ebből fakadó korrumpálódás veszélyét 
is, amely ellen szintúgy nincs más védelem, mint az autonóm, független intézmények 
ellensúlya, a gazdasági alkotmányosság és a nyilvánosság. A kormányzati hatalom-
hoz közel álló gazdasági szereplők vagy politikusok feltűnően előnyös helyzetbe kerü-
lése nem utal másra, mint a hatalomkoncentráció magas fokára.  

Bibó, aki a hatalom humanizálásának programját soha nem tévesztette szem elől, 
az államhatalmak elválasztásáról szóló írását különös keretbe illesztette. Ez a keret 
személyes sorsának ismeretében tragikusan hangsúlyos. A szöveg elején a hatalom-
megosztás elvének kialakulásáról és fejlődéséről szólva az „állambölcselő és a tény-
leges hatalmat gyakorló államvezetés között” húzódó erőviszonyok problémáját emlí-
ti. Felhívja a figyelmet az aktuális érvényesség fölé emelkedés képességére, amely a 
szellem embereitől elvárható, és amelynek klasszikus mintája Arisztotelész és Nagy 
Sándor viszonya. Amikor a hatalom bűnbeeséssel rokon jellege válik uralkodóvá az 
államelméletben, az értelmiség szerepe megváltozik, az elméleti értelmezés, kritika 
egyetemessé, öntörvényűvé válik, a szellem teoretikus jelentősége mellé konkrét tár-
sadalomirányítási felelősség társul. Ez elsősorban abban nyilvánul meg, hogy az értel-
miségi kultúra „letéteményesévé válhatott azoknak a magatartási mintáknak, eljárási 
módoknak, melyek a társadalom életét rendezni, problémáit megoldani voltak hivatot-
tak.” (BiBó i. m. 373.) Szemben a keleti despotizmus állapotával, ahol a hatalom birto-

 1  A magyar bírósági rendszer problémáihoz bővebben lásd: Fleck 2008a.
 2  A totalitarizmussal kapcsolatos álláspontomhoz lásd: Fleck 2001. 
 3 A problémához bővebben lásd: Fleck 2008b; Fleck 2010.
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kosainak fölénye megmaradt az értelmiségi ember társadalomkritikájával szemben, a 
nyugati értelmiség tudatában van felelősségének és a hatalom demoralizáló hatásá-
nak. Ezért csak önreflexióval, kritikával közelít hozzá. A tanulmány végén visszatér a 
hatalom szellemi életre gyakorolt romboló hatására, amikor a tömegkultúra függőségi 
viszonyát, a populizmus veszélyét említi. A hatalom veszélyes koncentrációját előse-
gítő szellemi romlás ellen a hatalom megosztásának elvéből következő, azzal rokon 
autonómiát ajánlja. A szellemi élet autonómiája, „a tudósi, művészi és nevelői hiva-
tásnak a bíróihoz hasonló függetlenítése” képes az államhatalom romboló hatásaival 
szembeszállni. Mert az államhatalom megrontja a tudományt, a szellemi élet „teljes 
korrumpálódásához” vezet. A szellemi függetlenség feladása, a hatalom közelségé-
nek reflektálatlan elfogadása, az értelmiségi attribútumok felszíni fenntartása ellené-
re is ahhoz vezet, hogy a hatalom birtokosának alárendelődve a szellem elpusztul. 
Robert Merton írásaiból is tudjuk, milyen erős feszültség van a bürokráciában dolgo-
zó értelmiség szerepei között. (Vö. Merton 1980, 452–471.) A politikához való viszony 
örökölt és lázasan újratermelt deformáltsága, predemokratikus jellege a hatalomnak 
és adott esetben a hatalom koncentrációjának kölcsönzött legitimációs gesztusok-
ban is megjelenik. 

Azt hiszem, ma fontosabb lenne Bibó István életművéből az értelmiségi igények-
kel rendelkező embernek a politikai gyakorlathoz való viszonyát megtanulni. Áldo-
zat, lemondás, szellemi autonómia, a szerepek tisztántartása. A hatalom megosztá-
sa azon is múlik, hogy léteznek-e a hatalom gyakorlásának közelében ilyen emberi 
képességek. 
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