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Varga Csaba

Töredékek Kelsen és Bibó kapcsolatáról

Intellektuális indíttatásom Pécsett erőteljes volt, de igazán teoretikus arculatot már a 
fővárosban öltött, a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intéze-
tében akkor szokásos elmélyült, leggyakrabban téma-centrikus és őszinte, egy tudo-
mányos műhelyhez valóban méltó beszélgetések során, amihez nyilván nagykönyvtári 
búvárlatok biztosítottak kiteljesedést. 1956-os drámai sajtóhíradásokon túl Bibó István 
neve számomra először családiasan közeli színhelyen jelent meg: az 1960-as évek 
elején, a feleségem szüleitől saját múltjuk darabjaként őrzött jónéhány, még a háború 
utáni koalíciós Válasz számaiból. Hamarosan azonban nemcsak jogtudományi vetüle-
tében, de teljes történeti-politikai spektrumában is élő, korszerű gondolkodó és prob-
léma-hordozó lett, amikor az Intézetben a Bibó hajdani szegedi köreivel is rokonság-
ban álló Herczegh Géza, mindenekelőtt diplomáciatörténetben búvárkodó nemzetközi 
jogász szobatársa s ezzel egyik állandósult beszélgetőpartnere lettem. Teljességé-
hez pedig annak köszönhetően juthattam el, hogy amikor az Országgyűlési Könyvtár 
új vezetőjeként Vályi Gábor felkérésére az 1970-es évek elejétől segíteni kezdtem jogi 
gyűjteményük rendbetételében, ott gyűjthettem össze, s másolatként haza is vihettem 
az akkor élőként elhallgatott két nagy, ekkoriban számomra leginkább ikonikus — az 
akkori egyöntetűségben üdítő másságot képviselő — alkotó, egyfelől a pre- és poszt-
szcientifikus Hamvas Béla, másfelől a józan társadalomtudományi realizmust megtes-
tesítő Bibó István folyóiratokban megjelenő, szétszórt életművét.

Énem, tartásom, hátterem épült gyakori olvasásuktól. Egyszer azonban, 1983 őszén 
egy össz-szocialista államelméleti konferencián Várnában — a „polgári” hatalommeg-
osztás akkor és ott levezényelt szocialista kiátkozásának a hiábavalóságáról (gyakor-
latilag botrányt okozóan) érvelve kifejtettem, hogy semmiféle technika nem fetisizá-
landó, ám a mögötte feltárható funkciónak, ha van, a szocializmusban így vagy úgy 
szintén betöltésre kell kerülnie — idézhettem is akkor már harminchét éve elhangzott 
egyik mérvadó megállapítását1, ráadásul egy Lukács György, a szocialista államjogász 
Bihari Ottó, valamint Karl Marx állásfoglalásai által megvont keretben, ezzel a felveze-
téssel: „nem véletlen..., hogy közvetlenül a második világháború befejezését követően, 
egy új magyar társadalmi rend remélt alapjainak a lerakásakor a magyar politikatudo-
mányi gondolkodás akkori nagyhatású alakítója saját székfoglalójában már szüksé-
gesnek látta rögzíteni...”2

 1 Bibó István: Az államhatalmak elválasztása egykor és most [1946] Vigilia, XLV (1980) 8, 538.
 2  Eredeti, egyébként is meghamisított közléséből — ‘Die Gewaltenteilung: Ideologie und Utopie im politischen 

Denken’ in Die bürgerliche Gewaltenteilung Theorie, Gesetzgebung und Praxis, hrsg. Karl-Heinz Röder (Ber-
lin: Institut für Theorie des Staates und des Rechts der Akademie der Wissenschaften der DDR 1985), 143–
149 — maradt ez ki; azonban magyar — ’Az államhatalmak szétválasztása: ideológia és utópia a politikai gon-
dolkodásban’. Állam és Igazgatás XXXIV (1984) 1, 85–90 {újranyomva: in Politikum és logikum a jogban. A 
jog társadalomelmélete felé. Budapest: Magvető (1987), 142–152 [Elvek és Utak], valamint ’Reformkísérle-
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Hamarosan kapcsolatba kerültem hagyatékával, aminek kapcsán, mindenekelőtt a 
Tiszta Jogtan Bibó-fordításával összefüggő tényeket és emlékeket3 rögzíthettem.

A kézirat. Korábbi akadémiai intézeti kollégámnak, Nagy Endrének a Horváth Barna 
munkásságát, szellemi útját illető s mindezzel összefüggésben Bibó Istvánra is egyre 
inkább kiterjedő érdeklődése és kutatása hívhatta fel a figyelmemet a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában lappangó Bibó-hagyatékra, pontosabban 
abban a kelseni Reine Rechtslehre akkori, az első kiadás kortársaként megkísérelt for-
dítására. S miután kollégákként az elsők sorában együtt kérettünk fel, és egy-két évig 
együtt is tartva foglalkozásainkat kezdtünk bele az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Jog- és Államtudományi Kara körében kollégiumi önszerveződésbe fogó és a későbbi-
ekben Bibóról formálisan is elnevezett szakkollégium önállósuló többletként biztosított 
oktatómunkájába, adódott a lehetőség, hogy miután a tanítványok becsülendő s kime-
ríthetetlen tudásvágyról tettek tanúbizonyságot, s egyidejűleg társadalmi önszervező-
désként kezelve őket, bőkezű Soros-alapítványi támogatásra is éveken át rendszere-
sen szert tudtak tenni, a kéziratból mindenképpen időszerű, tudományos értelemben 
pedig egyenesen megalapozó fontosságú publikációt csiholjunk.

A találkozás. Az ötvenes évei derekán járó, éppen világhírt közelítő mester s az egye-
tem padjaiból alig kikerült fiatal tanítvány között hajdanán miként jött vajon létre a talál-
kozás? Hogyan keletkezett a fordítás, a fiatal jogbölcsész-gondolkodónak életében 
addigi talán leghosszabb írásbeli munkája, amelynél már a kiválasztás biztonságát 
is sokat sejtetőnek kell tartanunk, hiszen e fél évszázadon keresztül íróasztalfiókban 
szunnyadó írás közrebocsátása ma, olyannyira változott feltételeink között is alapve-
tő igény és szakmai szenzáció? A válaszhoz legalább a helyzeteket és az időponto-
kat kíséreljük meg emlékezetbe idézni: Bibó István 1929–1933 között hallgatója a M. 
Kir. Ferencz József Tudományegyetemnek. Érdeklődése mindenekelőtt jogbölcsele-
ti, amely a nemzetközi jog néhány alapkérdése mentén formálódik. Hamarosan az a 
megtiszteltetés éri, hogy a tudományban legnagyobb hatású mestere, a voltaképpeni 
művében hazájában s szakmájában szégyenteljesen úgyszólván ma is ismeretlen Hor-
váth Barna professzor szemináriumi segédjévé szegődhetik. A tudomány megveszte-

     tek megkísértése’ címmel in Jogállami átmenetünk. Paradoxonok, dilemmák, feloldatlan kérdések. Budapest: 
[AKAPrint] (1998), 17–23 [A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei 5]} 
— kézirata közzétételében, illetőleg francia — ‘La séparation des pouvoirs: idéologie et utopie dans la pensée 
politique’ Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 27 (1985) 1–2, 243–250 {újranyomva in Études 
en philosophie du droit / Estudios en filosofia del derecho (Budapest: ELTE „Comparative Legal Cultures” 
Project 1994), 41–48 [Philosophiae Iuris] & <http://drcsabavarga.wordpress.com/2010/10/24/varga-etudes-
en-philosophie-du-droit-estudios-en-filosofia-del-derecho-1994/>, valamint Transition to Rule of Law On 
the Democratic Transformation in Hungary (Budapest: ELTE “Comparative Legal Cultures” Project 1995), 
28–37 [Philosophiae Iuris] & <http://drcsabavarga.wordpress.com/2010/10/24/transition-to-rule-of-law-on-
the-democratic-transformation-in-hungary-1995/>} —, továbbá orosz — ‘Разделение властей – идeология 
и утопия в политической мысли’ [трад. С. Лужков] in Чаба Варга Право Теория и философия (Buda-
pest: ELTE „Comparative Legal Cultures” Project 1994), 205–213 [Philosophiae Iuris] & <http://drcsabavarga.
wordpress.com/2010/10/24/varga-pravo-teoriya-i-filosofiya-1994/> — fordításaiban egyaránt megjelent.

 3  ’Bevezetés’ in Hans Kelsen Tiszta Jogtan [1934] Bibó István fordításában [1937], szerk.: Varga Csaba. Buda-
pest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bibó István Szakkollégium 1988, IX–XVI + XVII–XVIII {levél-facsi-
mile és Erdélyi Leonóra levélfordítása} [Jogfilozófiák] & [reprint] Budapest: Rejtjel Kiadó 2001, IX–XVI [Jog-
filozófiák]; rövidítve újrastilizáltan (és bevezetését a következő rész bevezetéseként újranyomva) in Varga 
Csaba ’Kelsen-dokumentumok Magyarországon’. In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Hans Kelsen jogtudománya. 
Tanulmányok Hans Kelsenről. Budapest: Gondolat & MTA Jogtudományi Intézete & ELTE Állam- és Jogtudo-
mányi Kar 2007, 58–85. [Bibliotheca iuridica: Acta congressum 16] & <http://hu.scribd.com/doc/85229890/
KELSEN07-Kelsen-Kelsen>, 65–67 + 82–83 {levél-facsimile és Erdélyi Leonóra levélfordítása}.
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gethetetlen komolyan vételéről alakuló felfogása döntően itt formálódik. 1931 nyarán 
saját költségére két hónapot tölt Bécsben, hogy ottani tudományos nagykönyvtárakban 
olvasson. Munkájának eredménye Jog és kényszer, majd A nemzetközi kényszerak-
tus elmélete Kelsennél címen szemináriumi dolgozat; Kényszer, jog, szabadság cím-
mel egy hosszabb tanulmány, amely 1933-ban egyetemi pályázaton díjat nyer, 1935-
ben pedig önálló kiadványként megjelenik; valamint, szemináriumi dolgozatból kinőve,  
A szankció kérdése a nemzetközi jogban című, 1934-ben megjelenő első önálló írása. 
Lényegében mind ugyanazt a gondolati problematikát járja ismételten, más és más 
nézőpontból körül; a legmarkánsabb, megvitatásért kiáltó állásfoglalás mindegyikben 
a Tiszta Jogtan előtti Hans Kelsen, aki egyúttal nagymértékben megszabja az érve-
lés módját, kereteit is.

Ezután még két éven keresztül, magyar állami ösztöndíj jóvoltából posztgraduá-
lis tanulmányokat folytat Bibó. Az 1933/34-es évet Bécsben tölti, ahol a bécsi isko-
lateremtésben Kelsennek két társa, Adolf Merkl és Alfred Verdross kurzusait láto-
gatja. Szemináriumi dolgozatai a régi kérdésfeltevés nyomán haladnak tovább a 
Jogsértéskövetkezmény a nemzetközi jogban s a Jogfogalom és a kényszerelméle-
tek témakörében. A következő tanév Genfé, ahol a nagyhírű Institut Universitaire des 
Hautes Études Internationales hallgatója.4 Meghatározó találkozás eshet itt, hiszen a 
nemzetközi jogot Paul Guggenheim mellett nem más, mint Kelsen okítja. Az 1934/35-
ös tanévről van szó, arról a Kelsenről, akinek Tiszta Jogtana éppen ekkor, 1934-ben lát 
napvilágot. Kelsen genfi tanfolyamának témája — a Bibó-hagyatékban fellelhető pros-
pektus szerint pénteken „1015–1115: Théorie générale du droit international (Problèmes 
chosis: L’illicité et sa sanction); 1415–1615: Discussions et travaux pratiques” — koránt-
sem ismeretlen Bibó számára. Bizonyára nem véletlen hát, ha BiBó első idegen nyelvű 
közleményének, a Le dogme du »bellum justum« et la théorie de l’infallibilité juridique: 
Essais critique sur la théorie pure du droit-nak5 is ez lesz az inspirálója — ennek az 

 4  A fiatal Bibó emberi arculatáról általában s külföldi tanulmányútjairól különösen fájdalmasan keveset tudunk. 
Ezért ért váratlan örömként, amikor 1987 korai hónapjaiban az Ausztráliai Nemzeti Egyetem Társadalomtu-
dományi Kutatóiskolájának meghívott munkatársaként — egyebek közt éppen a kelseni szöveg bibói magya-
rításán dolgozva — Canberrában egy egyetemi vacsorán véletlenül egy idős úr, J. G. Starker, aktív éveiben a 
rangos The Australian Law Journal főszerkesztője mellé kerültem. Néhány bemutatkozó mondatváltás után 
kiderült: ausztráliai születésű, nemzetközi jogásznak készült, Oxford után ezért Genfben folytatta tanulmá-
nyait, ahol egyebek közt együtt volt történetesen három magyarral. Nevekre, néhány benyomásra emlékezni 
vélt. Egyikük, Rostás László, kilógott közülük, tudomása szerint közgazda lett Manchesterben, korán meghalt. 
Másikukról emlékezete csak annyit őrzött meg, hogy Reitzer nevű zsidó fiú volt, igen okos, a szemináriumo-
kon messze a legtevékenyebb minden magyar közül. (Ezek alátámasztására, nevek azonosítására nem talál-
tam egyértelmű adatot. Legjobb ifjúkori barátairól mondta Bibó, beszélgetésében Huszár Tiborral: „sem Reitzer 
Béla, sem Erdei Ferenc nem kapott ösztöndíjat, noha szó volt róla.” Valóság, 1980/9. Reitzer Béláról szóló 
arcképvázlatában pedig Csaplár Ferenc csak annyit tud, hogy „A világháború kitörése Svájcban érte. Azon-
nal hazatért...”, és szól egy bizonyos dr. Rostás Ilonáról, aki a szociológia matematikai statisztikai művelésé-
ben segíti Reitzert. Tiszatáj, 1970/7.) Harmadikukkal, Bibóval úgy került Starker közelebbi kapcsolatba, hogy 
francia nyelvtudásukat mindketten tökéletesíteni akarván, a kiváló stílusú Maurice Bourquin diplomáciatörté-
netét vették fel, s előadásaira is, szemináriumaira is együtt jártak. (Az összegyűjtött munkák svájci kiadásá-
nak életrajzi kronológiájában Kenedi János úgy tudja, Bibó négy genfi szemináriumi előadása közül három 
Bourquinnek szólt.) Bibó személyében egy igen udvarias, halk szavú, visszahúzódó, korántsem szereplős alka-
tú fiatalemberre emlékezett vissza. Szemináriumi teljesítményét visszaidézni egyáltalán nem tudta; sőt emléke-
zete éppen azt súgta néki, hogy Kelsennél például távolról sem volt feltűnően aktív vagy teljesítményével kiemel-
kedő. Ugyanakkor egyfajta ősi tüskeként hordott emlékként mondta el, hogy az egymás közti életben nem volt 
a legkellemesebb társ, mert a beszélgetések csapongásaira, mások által felvetett problémák végiggondolá-
sára nem volt nyitott. Voltak saját elgondolásai, s ezek annyire lekötötték, hogy az ezek feletti problémázásból 
csak ritkán bújt ki, s a másokkal folytatott vitákban is többnyire csupán saját elgondolásaiba illő érveket keresett.

 5  Vö. Bibó István: Le dogme du »bellum justum« et la théorie de l’infallibilité juridique: Essais critique sur la théorie 
pure du droit. Revue Internationale de la Théorie du Droit X, 1936/1, 14–27. 
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alig tizenöt oldalnyi elemzésnek, amely az egyetemi magántanári képesítése végett 
bemutatott dolgozatairól 1939 végén véleményes jelentést tevő Horváth Barna sze-
rint is Bibó eddigi munkái közt a leginkább kifinomult s egyidejűleg védhető gondo-
latmenetet nyújtja. 1935. október 1–4. között — szegedi minőségében — részt vesz 
még az Institut International de Philosophie du Droit et de Sociologie Juridique Párizs-
ban rendezett második kongresszusán, ahol írásban jelen van Horváth dolgozata. A 
szervezetben Kelsen az alelnökök egyike, s a százötven főnyi tagságból Magyaror-
szágot Moór Gyula és Horváth Barna képviseli. A főesemény Kelsen L’âme et le droit 
című, a tagok által részletesen megvitatott előadása. Kevéssel ezután joggyakornok-
sággal elkezdi fokonként előrehaladva igazságügyi és közigazgatási pályáját, külön-
féle tudományos társaságokba lép be, és szerepet vállal, leendő egyetemi hivatása 
számára is előkészíti a talajt, s két ízben szerét ejti, hogy külföldi tanulmányait foly-
tathassa: 1936. június 16. és szeptember 5. között Carnegie-ösztöndíjjal Hágában, 
az Académie de Droit Internationalnak a nemzetközi békéről szervezett nyári tanfo-
lyamán (ennek előkészítését érinti a mellékletként közölt Kelsen-levél), 1938. július 7. 
és október 13. között pedig Genfben ismét, mint a Népszövetség Titkárságánál „első 
kategóriába sorolt időszaki tisztviselő”.

Nos, a Tiszta Jogtan 1937-re datált magyar fordítása nem remélt kincsként került 
elő Bibó hagyatékából. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárában 
őrzött Ms 5111/11. jelű egység ez, amely IV + 104 f lapnyi gépiratból áll. Bibó e munkát 
végezhette 1935 második felében vagy 1936 első felében is otthon, amennyiben a for-
dítás szándéka közvetlenül a Kelsennel való genfi kapcsolatból eredt. Ám Kelsennek 
a kötetben olvasható levele (Ms 5117/243) értelmezhető úgy is, hogy később, az Elő-
szóval indítva kezd hozzá a fordításhoz. Ami a gépirat minőségét illeti, ebben gyakran 
fordulnak elő melléütések, sorkettőzések, egymásra gépelések, kihagyások, melléfor-
dítások. Mindez azt valószínűsíti, hogy Bibó — indigós másolattal — írógépbe dolgo-
zott. Az első tizenöt lap ugyanakkor Bibó kézírásával javított. Ami e javítások időjelző 
szerepét illeti, a fordítás s a kelseni szöveg egybevetését végző Erdélyi Leonóra, akko-
ri szakkollégium közeli hallgató ugyanolyan színárnyalatú piros és zöld ceruzás jeleket 
azonosított a Rádióban 1937-ben elhangzott Bibó-előadás kéziratában, míg a későbbi 
időszakokra már toll használata jellemző. Így valószínűsíthető, hogy — a címlap dátu-
mához híven — 1937. a fordítás befejezésének éve, és Bibó csupán azon melegében 
javított valamicskét a kéziraton.

A levélváltás.

Genf 26 V 36

Lieber Doktor Bibo

Zu meinem Schrecken stelle ich gerade fest, dass ich Ihr letztes Schreiben noch 
nicht beantwortet habe. Ursache ist, dass ich in der Zwischenzeit in Prag und Wien 
war; und durch meine Abwesenheit von Genf ist meine Korrespondez schwer in 
Unordnung geraten.

Im Kuratorium der Haager Akademie kenne ich nur Prof. von verdross so gut, 
dass ich wirksam um Unterstützung meines Gesuches bitten kann. Im übrigen sind 
meine Beziehungen zur Akademie derzeit sehr lose. Ich hätte Ihnen also kaum 
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nützlich sein können: die Unterstützung Prof. V.s hatten Sie ja. Wie ist die Sache für 
Sie ausgegangen?

Was die Überstützung des Vorwortes meiner „Reine Rechtslehre” betrifft, so 
stimme ich Ihnen durchaus zu. Es enthält prinzipielle Stellungnahmen, und rechtfertigt 
darum seine Übersetzung.

Indem ich Sie aufrichtigst wegen der Verzögerung meiner Antwort um 
Entschuldigung bitte, bleibe ich mit best Grüssen

Ihr Hans Kelsen

Genf, 1936. V. 26.

Kedves Bibó Doktor,

Megdöbbenve épp most állapítom meg, hogy utolsó levelére még nem válaszol-
tam. Ennek az az oka, hogy a közbenső időben Prágában és Bécsben voltam; és 
Genftől való távollétem miatt levelezésem nagyon összekuszálódott.

A Hágai Akadémia Kuratóriumában csak Prof. von Verdrosst ismerem olyan jól, 
hogy hatásosan tudjak támogatást kérni kérelmem számára. Egyébként az Akadé-
miához fűződő kapcsolataim jelenleg nagyon lazák. Így tehát kevéssé lehettem vol-
na hasznos az Ön számára; Prof. V. támogatását úgyis megkapta. Hogyan végző-
dött az ügy az Ön számára?

Ami a Tiszta Jogtan c. művem előszavának fordítását illeti, Önnel teljesen egyet-
értek. Elvi állásfoglalásokat tartalmaz, ezért indokolt a lefordítása.

Miután válaszom késlekedése miatt őszintén elnézését kérem, maradok a legszí-
vélyesebb üdvözlettel

Hans Kelsen

Imaginárius találkozás. Az azóta eltelt idő csupán néhány apró ténykörülményt illető filoló-
giai gazdagodást hozott.6 Bibó Istvánnal akadémiai intézetünkben voltaképpen nem talál-
koztam,7 noha nem fizikailag, de egzisztenciálisan bizonyult volna ez kizártnak, hiszen 

 6  Reitzer Bélához lásd: <http://hu.wikipedia.org/wiki/Szerkesztő:Pataki_Márta/Reitzer_Béla> és <http://
hu.wikipedia.org/wiki/Reitzer_Béla>; Rostás Lászlóról bármiféle életrajzi adatfelvétel híján csak annyi tudható, 
hogy Magyarországon 1937-től 1940-ig publikált, jellegzetesen a Magyar Cobden Szövetségen keresztül, árala-
kulásról, háborúfinanszírozásról, konjunktúráról, tőkeképződésről és tőzsdéről, Angliában pedig 1941-től 1952-ig, 
jellegzetesen a National Institute of Economic and Social Research sorozatában, főleg angol, amerikai és német 
összehasonlításban, ipari termelékenységi és árviszonyokról; Starkerről valamelyest több elbeszélés olvasható 
még in ’Kelsen-dokumentumok Magyarországon’ [3. jegyzet], 66, 26. jegyzet; életének jogelméletileg releváns 
állomásai pedig dokumentáltattak néhány nagyszerű feldolgozásban, így Bibó István (1911–1979) Életút doku-
mentumokban, szerk. Litván György & S. Varga Katalin (Budapest: 1956-os Intézet & Osiris-Századvég 1995)  
753 + 4 és egy recenzió igényszintjét messze meghaladó áttekintésként Lányi Kamilla ‘A bibói életpálya: Egy 
magyar sors’ Budapesti Könyvszemle, 10 (1998) 3, 247–261. & <http://www.c3.hu/scripta/buksz/98/3/01.htm>.

 7  „Ebben az időben egy alkalommal az Intézet hosszú folyosójának egyik végéről mentem a másik felé, és 
közben volt a könyvtár. Onnan kijött egy ember, és ment előttem középszürke ruhában. És én mentem utá-
na. Vele szemben, a folyosó túloldalán jött Varga Csaba. Az ember kiment az ajtón, és azt mondja nekem 
Varga Csaba: „Endre, láttad a Bibót?”. Mondom: „hol?”. Azt mondja: „ott ment előtted”. Visszanéztem, és 
még lengett a csapóajtó. Na, így nem találkoztam Bibó Istvánnal.” Nagy Endre in ‘Kerekasztal-beszélge-
tés Bibó Istvánról, az emberről és a gondolkodóról’ Tolle Lege Jog- és társadalomelméleti folyóirat [ELTE 
Állam- és Jogelméleti Tanszék] I (2011) 1: Progresszió és tradíció & <http://tollelege.elte.hu/sites/default/
files/articles/bibo_kerekasztal_beszelgetes_0.pdf>, 3–4.
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egymás kölcsönös tudomásul vételén és becsület szabta segítésén8 túl olyan, múltból 
hozott érzékenységekkel9 is megalapozott politikai szakadék feszült Bibó és saját kom-
munista hivatalosságaink között, ami bármiféle általunk történő kezdeményezést rögvest 
keményen megtorolt volna. Saját tanítványaim Bibó Kollégium-alapítása egy-két évtizeden 
keresztül komoly hangsúlyváltozásokat eredményezett akkori problémák feltérképezésé-
ben; magam azonban — a kommunizmus által elsüllyeszteni ítéltetett magyar jogbölcse-
leti életművek számomra erkölcsi kötelezettséget jelentő feltámasztásán és újraközlésén 
túl, amit a Philosophiae Iuris: Excerpta Historica Philosophiae Hungaricae alsorozatában 
végeztem el10 — elsősorban életműve, választása és munkássága egyetlen mozzanatá-
hoz kapcsolódtam, ám nem filológiai igénnyel, hanem hogy egy saját korunkban esedé-
kesen megejtendő, alapvetően politikai állásfoglalást segíthessek elő.11

 8  Amikor a kommunista hatalomátvétel befejezett ténnyé lett, az ennek során deklasszáltatott professzori kar pedig 
képletesen földönfutóvá, Bibó járhatott be — egyebek közt Csekey István (1889–1963) pécsi alkotmányjogász 
professzorral és Weis István (1889–198?) Pécsre járó szociológiaprofesszorral — az akkorra már kérlelhetetlen 
sztálinistává züllött egykori szegedi társa és segítettje, Vas István (1911–1983), majd Szabó Imre (1912–1991) 
igazgatta Állam- és Jogtudományi Intézetbe, hogy ott a Nagy Lajos (1911–1986) vezette magyar jogi bibliográfiai 
úttörésben fontos (természetszerűleg a könyvtári gyűjteményekben történő bibliográfiai feltárás napi kulimunká-
ját is vállaló) szerepet játsszon. Először Szabó egyik véletlenszerű említéséből véltem megtudni, hogy felesége 
— csakúgy, mint rögvest említendő helyettesének a felesége — a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárában 
munkálkodik valamilyen felelősként, amivel viszont a börtönévei után ott először raktárosként, majd a nemzetközi 
cserekapcsolat felelőseként, végül az ország első nagy korszerű szociológiai gyűjteményének megszervezőjeként 
meghúzódó Bibóval már ismét (ha hitvesi közvetítéssel is) kollegiális kapcsolatba került. Erre vonatkozóan lásd: 
Rózsa Dávid & Lencsés Ákos Három visszaemlékezés a KSH Könyvtárának harminc évéről (Kovács Istvánné 
emlékének). 3K Könyv – Könyvtár – Könyvtáros (2012) 2 http://ki.oszk.hu/3k/2012/09/harom-visszaemlekezes-
a-ksh-konyvtaranak-harminc-everol/. Jóleső volt mindezért számomra a Szabó Imréhez fűződő következő ese-
mény. „Éppen nála csücsültem, amikor sürgős telefonhívása volt. Kimentem, de annyit mégis rekonstruálhattam 
a beszélgetés addigi folyásából, hogy pártközponti vagy belügyi érdeklődésre határozottan kizárt bármiféle bün-
tetőjogi megtorlást s nyugdíjas volta okán egyéb hátrányokozás jogszerű lehetőségét is Bibó István éppen akkor, 
1976-ban Angliában úgymond illegálisan megjelent monográfiájáért.” »...csak múlásunk törvény...« Varga Csaba 
jogfilozófussal beszélget Mezei Károly (Budapest: Kairosz Kiadó 2012) 142 [Magyarnak lenni] teljes változatának 
kézirata. Kovács István akadémikus igazgatóhelyettes pedig bizonyára megbízásos munkaként hozzásegítette 
Bibót börténévei után úgyszólván első (szerzőjében még rejtett, „Hivatalos használatra” 125 példányban kinyom-
tatott) publikációjához — Közigazgatási területrendezés és az 1971. évi településhálózat-fejlesztési koncepció 
(Budapest 1975) 90 + [Magyar Tudományos Akadémia Igazgatástudományi Bizottsága Közigazgatástudományi 
Szekció] —, mely a következő jegyzetben leírt intézeti látogatásának is bizonyára ürügye volt. Bizonyos hátterekre 
is rávilágít facsimile szövegkiadásom. Vö.: Csaba Varga [hrsg.]: Die Schule von Szeged Rechtsphilosophische 
Aufsätze von István Bibó, József Szabó und Tibor Vas, (Budapest: Szent István Társulat 2006) 246 [Philosophiae 
Iuris: Excerpta Historica Philosophiae Hungaricae].

 9  Ami Szabó Imre akadémikus igazgatót illeti, ő a kommunista hatalomátvétel előtt még az Igazságügy- 
minisztériumban, illetőleg a székesfővárosi jogi reformbizottságban is mint a kommunista párt első számú    kép-
viselője, eleget találkozhatott az ellenoldal egyik markáns, korban egyidős képviselőjével. Lélektani utóéletében 
ezt feloldhatatlanná fokozhatta egy majdnem bekövetkezett helycsere. „Csupán elbeszélt emlékeink vannak arról, 
hogy 1956 októberének végén az MTA ÁJI Forradalmi Tanácsa (amit Farkas József polgári eljárási jogász elnö-
költ, akinek ezért kellett — megelőzendő egy esetleges formális számonkérést, vagyis saját elhatározásból — 
elhagynia intézményét, hogy több évtized múltán majd a pécsi egyetemen telepedhessen meg) az egykor szintén 
jogfilozófusként indult Bibó Istvánt kereste meg a vezetés átvételének igényével, amit a helyzet kialakulatlansága 
okán akkor és ott — jó érzékkel — Bibó elhárított magától. Időközben történt államminiszteri kinevezése azon-
ban a forradalom sikere esetére sem valószínűsítette volna intézetvezetése tényleges bekövetkezését.” Varga 
Csaba: A jog talánya: hat évtized vitái. Állam- és Jogtudomány, LI (2010) 1, 121, 1. jegyzet. 

10 Bibó tekintetében lásd a 8. jegyzet utolsó bibliográfiai hivatkozását.
11  A háború utáni Valóság és Válasz hasábjain megejtett problémázása s az ún. demokrácia-vita — lásd: Papp Zsolt 

‘Társadalomelemzés és politika’ Kritika (1980) 11, 11–15 — à propos-ján Bibó-szindrómaként elemeztem Antall 
József miniszterelnök dilemmáját, vajon alternatívátlanul eleve igazoltként elfogadható-e egy olyan döntés, amely 
mások által más helyzetekre indokoltan előírt magatartási mintát választ ki állítólagos értékelvűsége — egy elvont 
megfontolás — okán a sajátjaként. Vö. a szerzőtől Jogállami átmenetünk Paradoxonok, dilemmák, feloldatlan kér-
dések (Budapest: [AKAPrint] 1998) 234 [A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának 
könyvei 5], Jogállami? átmenetünk? (Pomáz: Kráter 2007) 241 [PoLíSz sorozat könyvei 6] és Válaszúton – húsz 
év múltán Viták jogunk alapjairól és céljairól (Pomáz: Kráter 2011) 256 [PoLíSz sorozat kötetei 7]. 
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