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Fábri György

Bibó István a magyarországi társadalmi  
kommunikációban

Egy politikai gondolkodó, különösen, ha közéleti szerepet vállalt, nem is annyira a saját 
szellemi integritásának fellazulása, sokkal inkább recepciójának ideológia-kötöttsé-
gei okán kerülhet ki könnyen a tudományos diskurzus racionális közegéből. Még a 
demokratikus kultúra megléte sem garancia ezzel szemben, gondoljunk csak Helmut 
Schelsky esetére, amikor a „hatvannyolcas” baloldali német ideológiai dresszúra a part-
vonalra szorította e jeles tudománypolitikust és szociológust. Ennél is kisebb a tudo-
mányos higgadtság és objektivitásra törekvés esélye a magyar félmúltban. Hiszen egy 
keménykedő, majd a konszolidációjával korrumpáló diktatúra s az azt követő őszintét-
len, zavaros eszmeiségű korszak közegében lett Bibó István személyisége és műve 
minduntalan hivatkozások tárgya.

Bibó egyéni sorsát, emberi és tudósi üldöztetésének, félreállításának tragikus moz-
zanatait, tudományos munkásságának szakmai feldolgozását bemutatják a Világos-
ság 2013. tavasz–nyári vaskos lapszámának tanulmányai. Arra az évfordulós időkben 
blaszfémikusnak tűnő kérdésre, hogy érdemes-e még Bibóval szakmai szempontból 
foglalkozni, ezek az írások önmagukban kell, hogy megadják a választ – s a szerkesz-
tők ezen elvárás fényében is jó lelkiismerettel teszik közzé az ELTE Állam- és Jogtudo-
mányi Karának rendezvényéhez kapcsolódva a szövegeket, amelyek Bibó alakjában, 
írásaiban érdemi fogódzókat találnak és ajánlanak. Az összképet nyilván a minden-
kori Olvasó rajzolja meg, aki számára igen széleskörű barangolásra kínál alkalmat ez 
a kiadvány: a jogbölcselet, a politikafilozófia, a politikai pszichológia, a történettudo-
mány vagy a politikatörténet iránt érdeklődők egyaránt eldönthetik, relevánsnak tart-
ják-e ma még Bibót?

Különleges olvasói helyzetben vagyunk persze azok, akiknek a nyolcvanas évek 
közepétől indult eszmélődése nem kis részben Bibó legendájának, majd írásainak 
hatása alatt formálódott. Zászló volt ő, kit gyermekfejjel magunknak találtunk… Pon-
tosabban közvetítették számunkra a Bibó-képet és Bibó-hagyatékot mindazok, akik 
az akkori hivatalosságtól távol, annak peremén vagy éppen a közepén egyensúlyoz-
va foglalkoztak vele – zavarbaejtő egységben s méginkább zavarbaejtő távolságtar-
tással. Az ugyanis már akkor feltűnő volt, hogy néhány személyesen is elkötelezett 
interpretátort leszámítva, a szellemi-politikai élet nagyon is eltérő irányzatai a Bibó-
mantrázás közepette érdemben nem dolgozták fel szakmai mondanivalóját, ahogyan 
mellőzték a szellemi-politikai pozíciójával történő szembenézést is.

Hamiskodás volt ez, ami jellegzetes elemét világítja meg a magyar értelmiségi-tu-
dományos életnek. A jelen kiadványban olvasható tanulmányok java ugyanis ellen-
példaként bizonyítja, hogy Bibó államelméleti, történelemelméleti, politikafilozófiai 
megközelítései nem ragadhatóak meg abban a marxista vagy marxizáló, antimarxis-
ta, balliberális, vagy éppen neobarokk-konzervatív elméleti koordinátarendszerben, 
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ami a nyolcvanas évek budapesti, és nagyvárosi szellemi életét uralta, s a mai napig 
meghatározó pozíciókkal rendelkezik a közgondolkodást orientáló csoportokban. De 
kevésnek bizonyult a magyar „népi gondolat” teoretikus érzékenységének a színvona-
la is ahhoz a komoly jogbölcseleti, történettudományi műveltséghez, ami Bibó írásai-
nak alapját adja. Magyarán, korábban a hazai szellemi élet szaktudományos deficitjei 
Bibó szakmai interpretációjának is korlátokat szabtak.

A politikai-ideológiai számvetéstől való ódzkodás ettől sem független, de legfőbb 
okaként a mából visszanézve Bibó „paradigmatörő” szemlélete és személyes becsü-
letessége azonosítható. A kádárista szocialista ideológiával és politikával nyilvánva-
lóan csakis szemben állható Bibót sem a marxizmus renegátjaiként induló liberálisok, 
sem a keresztény középosztály távolságtartó rendszerépítői nem tekintették mélyen 
magukénak, de az antiliberálissá váló népnemzeti csoportok számára is idegenné vált. 
Nem véletlen, hogy éppen az a fiatal, önmagát rendszerváltoztatásra szánt csoport 
választotta kollégiumi névadójául, amely ugyancsak ennek a magyar politikatörténet-
re nehezedő paradigmának a meghaladását tűzte ki céljául.

E paradigma-törés feladásának és sikerületlenségének politikatörténeti ténye az 
elméleti munkához, nevezetesen Bibó értelmezéséhez is kínál társadalomelméleti 
adalékokat. Ezt a politikai-ideológiai vállalkozást ugyanis kezdettől hamis vagy téves 
elmélettörténeti beállítások vették körül az ellenérdekelt környezet részéről.

Így vezetett a zsákutcás magyar történelmi irány visszaerősödéshez az is, hogy egy 
már érvénytelen fogalmi készlettel került be az értelmiségi köztudatba az akkori Bibó-
kollégisták fellépése. Elsősorban a harmincas évek úgynevezett „népi-urbánus” ellen-
tétének logikáját, illetve annak meghaladási igényét vélték bennük a külső értelmezők, 
ideológusok felfedezni, így kívül esett érdeklődésükön Bibó meglátásainak vizsgálata 
a dzsentroid, öndefiníciója szerint nem-zsidó nemzeti keresztény középosztály érték-
adó szerepének sokkal erőteljesebb hatásáról. Még nagyobb tévedés volt figyelmen 
kívül hagyni negyven év társadalomátalakító folyamatai után azt az új fejleményt, hogy 
a kádárista kispolgárság (beleértve az ide felkapaszkodott ex-proletariátust is) hogyan, 
milyen veszteségekkel élte meg piaci és politikai átalakulások viszonyaiba való kon-
vertálódását. Ez a „réteg” (az ország zöme, amúgy) stabil értékvilág híján vált fogé-
konnyá a kisszerű és szélsőséges önzőségre, individualizmusra, szemben a szociális 
gondolattal, a liberális gondolattal és a kozmopolita gondolattal is.

Mindehhez képest egy tovább írt Uchornia-esszé tanulságos jelenete volna, ami-
kor a kilencvenes évek elején az egykori Bibó-kollégisták meglátogatják az akkor már 
nyolcvanas éveiben járó, frissen megválasztott köztársasági elnök Bibót, aki pontos 
elemzésekkel mutatja meg nekik, hogy az érték-zavarokban görcsösen reagáló magyar 
társadalom pillanatnyi politikai hangulataira nem szabad rájátszani. A hamis realis-
ták és túlfeszített lényeglátók frakcióit egyaránt önvizsgálatra késztetné a világhelyzet 
józan számbavétele, ám a legnagyobb hatást az tenné a nagyreményű politikusokra, 
amint a „paralízis-tanulmány” belátását a magyar viszonyokra alkalmazná mentoruk: 
azért kell elvi alapú és a problémák valódi értelmére reagáló megoldásokat alkalmaz-
ni, mert minden más út nem-megoldáshoz vezet és a probléma maga fennmarad, leg-
feljebb elodázódik. 

De vajon csupán a magyar politika, azon belül is egy bibóista generációváltás esélye 
szalasztódott el az elmúlt negyedszázadban, vagy a bibói mű tudományos érvényessé-
ge is megkérdőjeleződött? Feltűnő ugyanis, hogy a szociálpszichológia és etika határ-
mezsgyéin mozgó Bibó-szövegeknek éppen a társadalmi kommunikáció keretrendsze-
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rében történő olvasata maradt leginkább szegényes. Pedig a szociális reprezentáció 
szemszögéből izgalmas feszültséget mutat, hogy míg Bibó fő motívumai (társadalmi 
hisztéria, zsidókérdés, demokrácia, magyar történeti utak, Magyarország regionális 
helye) a közgondolkodás leginkább használatban lévő toposzaihoz kapcsolódnak, sőt, 
néhány Bibónak tulajdonított gondolat le is szűrődik a közgondolkodásba, azonban a 
szemléletet magát nem tudta erőteljesen meghatározni ez a megközelítés.

Ebben nyilván az is szerepet játszik, hogy a nagy mester, Ferrero óta a történeti szo-
ciálpszichológia a félelem motívumát összetettebben látja. Az amerikai hatásra domi-
nánssá vált empirikus társadalompszichológiai vizsgálatok sem törekedtek beépíteni 
Bibó – vagy hozzá hasonlóan Hannah Arendt – inkább társadalombölcseleti indíttatá-
sú és megalapozottságú felvetéseit az embercsoportok percepciójának és motivált-
ságának értelmezésébe. Itt éppen a  társadalmi kommunikációs felvetések számíthat-
nának figyelemre, hiszen az ideológiák önmozgása, a társadalom medializálódásának 
hatása a közösségi akaratképzésre és identifikációra vagy a történeti legitimációs 
kísérletek ikonikussága ezzel az elméleti apparátussal vizsgálva érdemi új eredmé-
nyekre vezet.

Nincs rá ok tehát, hogy Bibó hatását, továbbgondolását lezárni szándékozzon össze-
állításunk. Ehelyett célunk az, hogy mind a tudományos, mind a társadalmi érdeklődés 
számára teljesebben tegyük hozzáférhetővé a bibói életművet, felhasználva ehhez az 
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Perjátszó Köre Bibó István igazsága és tévedései 
című előadásának számunkhoz mellékelt felvételét, amely a forrás-feldolgozás és tudo-
mány-kommunikáció szempontjából is példaadó a magyar Bibó-recepcióban. 

Mindennek hatóerejével számot vetve annyi szubjektivitás engedtessék meg az utó-
szó írójának, hogy a Bibótól is tanulható elmélettörténeti hagyomány mércéjén mérve 
megfogalmazhassa rezignációját. A magyar polgárosodás, a jobboldali és baloldali 
diktatórikus hisztériáktól felszabadult polgári Magyarország esélye az ezredfordulón 
tapasztalt, reménykeltő nekiinduláshoz képest jelenleg a populizmusok és társadalmi-
történelmi öncsalások hamisságaiba látszik elmerülni. Ám a mostani Bibó-kollégisták 
generációjának szerepeltetése azt igyekszik sugallni, hogy a Bibó számára még illú-
zióként sem megadatott szervesülésünk az euroatlanti érdek- és értékszférába ele-
gendő kapaszkodót kínál a magyar értelmiségi útkereséshez akár a tudomány, akár 
a társadalom közegében.


