
BENCE GYÖRGY ÉS KIS JÁNOS

Határolt forradalom, 
megszorított többpártrendszer, 

feltételes szuverénitás

Hány gyűszűnyi tudományt nyelhet le 
az ember zsurnalisztikai képességének 
veszélyeztetése nélkül? s melyik pont
ján válik akadállyá a tudomány, bal
laszttá, melyet a szerkesztési sajkából 
ki kell vetni, hogy az el ne merüljön 
a könnyűt talán irgalmasabban ringató 
hullámok között?

(Szalay)

Bibó István közírói munkásságának bizony hányatott 
sorsa volt. Sem az ötvenes évek, sem az 56 utáni évtize
dek nem kedveztek befogadásának. És nemcsak a külső 
körülmények folytán; nemcsak azért, mert a tanulmányok 
és cikkek régi folyóiratok mélyén voltak eltemetve, mert 
jó ideig még idézni is tilos volt őket, s első gyűjteményü
ket külföldről kellett visszacsempészni. A politikai és 
szellemi légkör volt kedvezőtlen.

Az ötvenes években a politikai ellentétek a végsőkig 
leegyszerűsödtek. Csak az a különbség maradt meg, ami 
az egypártrendszerű diktatúra ellenfeleit és híveit válasz
totta el. A demokrácia intézményes alapjainak lebontása 
a legfeltűnőbben abban vált láthatóvá, hogy a fordulat 
éve óta nem léteznek többé hatalomért versengő parla
menti pártok. A pártok kérdése így szimbolikus jelen
tőséget kapott. Ezen méretett meg, hogy ki áll a demok
rácia oldalán, ki a másik oldalon. Ha könyvespolcok
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hátsó zugaiból előkerült a Valóság vagy a Válasz egy-egy 
régi száma, s a megtaláló nem félt leverni róluk a port, 
hamar megállapíthatta, hogy a Bibó István nevű szerző 
többpártrendszert akar. Más nem számított. Pedig ő ép
pen azt igyekezett megértetni, hogy nem ilyen egyszerű 
a dolog. Szinte elkeseredetten magyarázza, hogy « magá
ból a szabályos választási és parlamenti verkliből még 
nem lesz demokrácia, sőt mindezekkel vissza is lehet élni 
a demokrácia (...) ellen. »’ Ugyan mit lehetett kezdeni 
az ilyen intelmekkel az ötvenes években? És egyáltalán, 
milyen tanulság adódhatott Bibó közírói szerepléséből? 
Hiszen ő a közvetítő megoldások, a komromisszumok 
embere volt. Ekkoriban pedig úgy látszott — vagy való
ban úgy is volt — , hogy a demokrácia hívei már csak 
valamilyen gyökeres fordulatban reménykedhetnek.

A forradalom napjaitól a területi munkástanácsok fel
oszlatásáig, megint azt lehetett gondolni egy kis ideig, 
hogy teret kaphat az olyan gondolkodás, mint a Bibóé. 
Nem tudjuk pontosan, mekkora hatást gyakorolt ezekben 
a hetekben; annyi bizonyos, hogy a Nagybudapesti Köz
ponti Munkástanács egyik ülésén felolvasták november 
negyedike után írott kibontakozási Tervezet-ét, s a tanács 
elképzelései nem álltak távol az ő javaslatától.2 Az új 
korszak meghatározó élménye azonban nem a forradalom 
utóvédharcai közben felcsillant kompromisszumos meg
oldás reménye lett, hanem a leszámolás utáni csüggedés. 
Ekkor válik uralkodóvá az a meggyőződés, hogy Magyar- 
ország hovatartozása már Jaltában eldőlt, a Szovjetunió 
pedig semmi áron nem tűri el, hogy nálunk demokrácia 
legyen. Ebben a közhangulatban — a Kádár-kormány 
sikereinek hatására — általános fanyalgás és cinizmus 
kap lábra a politikával szemben. A demokrácia, úgymond, 
Nyugaton is csak szemfényvesztés; a tömegek nem vágy
nak a parlamenti cirkuszra, ha jólétben és biztonságban 
élnek, amit egypárturalom alatt is megkaphatnak.

Élete alkonyán Bibó Istvánnak is találkoznia kellett 
e fölényeskedő kiábrándultsággal. Utolsó, csak angolul 
megjelent munkájában vitába is szállt azzal a nézettel, 
honiy a tömegek, anyagi helyzetük javulása fejében, bele
nyugszanak « személyiségi és közösségi helyzetük » rom
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lásába. Érvelése, mint a régi polémiák idején, egy egy
szerű és kétségbevonhatatlan tényen alapul, amelyről a- 
zonban hajlamosak vagyunk elfelejtkezni. A tömegek — 
mondja — könnyen megunják a politika « kommerciali- 
zált vagy agyonpropagált formáit », « politikai aktivizált- 
ságuk azonban (...) minden, a történelemben ismert mér
téket felülhalad ». A magyar olvasó hamar észreveszi, 
hogy Bibót nemcsak úgy általában foglalkoztatja a dolog. 
Hirtelen valami nagyon közel eső tapasztalattal hozako
dik elő: « Azok a tömegek, melyek torz, meghamisított, 
vagy manipulált közéleti formák között kénytelenek élni, 
ezt egyáltalán nem a régi világbirodalmak engedelmes 
lakosságának passzivitásával teszik, hanem mindezekre az 
elégtelenségekre és hazugságokra (...) forradalmi mozgal
makkal, politikai hisztériákkal, vagy erjedő elégedetlen
séggel válaszolnak. »3 A jóllakott tömegek elégedettségé
vel érvelő politikai cinizmus Bibót egész lényében érin
tette, nemcsak mint egy « világbirodalom » alattvalóját. 
Ha jogos az érvelés, akkor ő, a maga régimódi demokrata 
meggyőződésével csak tiszteletreméltó anakronizmus lehe
tett közöttünk.

De a hetvenes évek közepén mintha mégis megváltoz
nék körülötte a levegő. Egyre többen ássák elő műveit; 
tanulmányozzák és idézik, sőt sokszorosítják őket. Bizo
nyára nem véletlen — és nem is csak a személyét övező 
legendával függ össze — , hogy éppen Bibót fedezik föl. 
Mindenesetre a liberális demokrácia, a polgári radikaliz
mus és a szociáldemokrácia utolsó hazai nemzedékének 
munkásságát még mindig teljes feledés borítja, és a kis
gazdáknak a demokráciával kapcsolatos megnyilatkozásai 
is csak a történeti kutatást foglalkoztatják. De ez az új
keletű érdeklődés is elbizonytalanodik, amikor Bibó ak
tuális politikai javaslataival kerül szembe, utólag vissza
tekintve ugyanis esélytelennek látszik minden elképzelése. 
Inkább a magyar történelem zsákutcáiról szóló fejtegeté
sei ragadják meg a figyelmet, vagy a kelet-európai kisálla
mok nyomorúságát, az értelmiség hivatását, a zsidókér
dést tárgyaló írásai, vagy közigazgatási reform tervei, 
amelyekkel egészen a legutolsó időkig foglalkozott. Már
pedig Bibó elsősorban politikai gondolkodó, aki politi

20



kai formulákat dolgozott ki, a gyakorlati alkalmazás igé
nyével. Nem változtat ezen az sem, hogy ilyesmire csak 
igen rövid ideig volt lehetősége: először — néhány évig 
—, 1945 után, majd 1956. november 4-ét követően, 
néhány hónapig.

Azok a fejtegetései, amelyekre manapság hivatkozni 
szoktak, önmagukban igen fontosak, Bibó gondolatainak 
belső összefüggését tekintve azonban alárendelt jelentő
ségűek a politikai formulákhoz képest: a javasolt megol
dások történelmi és nemzetközi feltételeit világítják meg, 
a megvalósítás sajátos nehézségeit tárják föl, a politikai 
eszközökkel orvosolni kívánt társadalmi bajok diagnózi
sát adják, a javaslat valamely részletét dolgozzák ki. S 
gondolkodásának ezek az elemei nem kis részben átvéte
lek: Erdei Ferenctől, Guglielmo Ferrerótól, Hajnal Ist
vántól, Németh Lászlótól és Szabó Istvántól származnak. 
Maguk a formulák azonban eredetiek. A politikai tudo
mány egészen a hatvanas évekig nem foglalkozott rend
szeresen a parlamenti demokrácia és az egypártrendszerű 
diktatúra közti átmeneti formákkal.4

Tehát az egész életmű értelmezését és értékelését meg
szabja, hogy mit tudunk kezdeni a politikai formulákkal. 
Ha abból indulunk ki, hogy Bibó hiába keresett mindig 
közvetítő megoldásokat, javaslatai eleve megvalósíthatat
lanok voltak, akkor csak két lehetőség áll nyitva. Vagy 
azt kell mondanunk, hogy igazi nagysága éppen abban 
rejlik, ami életművében másodlagos, s politikai elképzelé
seinek legfeljebb annyi a jelentőségük, hogy alkalmat ad
tak általánosabb történelmi és társadalmi okfejtéseinek 
megfogalmazására. Vagy pedig azt, hogy nagysága inkább 
a személyiségé, s így az a naív tisztaság is hozzájárul, 
amely politikai elképzeléseit megvalósíthatatlanná tette.

Ebben az utóbbi értelmezésben Bibó közírói művei is 
a belőlük kibontakozó magatartási mintával hatnak. Bár 
a szerző alig-alig jelenik meg első személyben, mindig 
jelen van abban a « megátalkodott jóhiszeműségben »5, 
amellyel feltételezi, hogy a politikai küzdőfelek képesek 
és hailandók belátni, milyen önkorlátozást követel tőlük 
a játék folytatása. A november negyedike utáni Tervezet
ben és az ötvenhatos Emlékirat-bán pedig, sokkal vesze
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delmesebb viszonyok között, valósággal hősi fokon jele
nik meg ez a magatartás. Az arénába vettet keresztény 
szép szóval szelidítené az oroszlánt...

Csakhogy ez az értelmezés kételyeket ébreszt. Világi 
szentet csinálni Bibóból, aki éppen csak csodát nem 
művelt? Azt hisszük, ő maga tiltakoznék ez ellen a 
leginkább. És nem pusztán szerénységből, hanem nemzet
nevelői meggyőződésből. Lehet, hogy sok mindent téve
sen mért föl, de az általa javasolt kompromisszumokat 
érdekekre vélte alapozni. A magatartási minta pedig, 
amelyet elénk állít, hétköznapi erényekből tevődik össze: 
« a reagálás épsége nem a cselekvés hevességében, erőlte
tett igyekezetében és mutatós eredményében mutatkozik 
meg ».6 Az egyszerű állampolgár helytállása « az elemi 
és kegyetlen helyzetekben », amikor életét is kockára 
kell tennie, és az államférfi helytállása a « sűrített pilla
natban », amikor döntése az egész történelmi korszakra 
kihat, mind a szolid, hétköznapi erényeken múlik.

Érdemesnek látszik tehát mai szemmel megvizsgálni 
Bibó 1945 után kialakított és 1956 után fölelevenített 
politikai elképzeléseit. Milyen nehézségekre keresi a meg
oldást formuláival? Mi a lényege javaslatainak? Nem 
volt-e mégis valami esély megvalósulásukra? S kívánatos
nak tekintendő-e egyáltalán az a fejlődés, mely megvaló
sulásukkal elindult volna? E kérdések tisztázása nyomán 
talán sikerül némileg csökkenteni az életmű befogadása 
körüli bizonytalanságot. S azt reméljük, hogy a politikán 
túlmenő érvénnyel fölállított magatartási minta sajátossá
gait is jobban megértjük, ha a politika felől közelítjük 
meg.

Az első nehézség, amelyre Bibó szerint a magyar de
mokráciának megoldást kell találnia, abból fakad, hogy 
1945 csak « félforradalom » volt. Bibó ugyanis egészen 
különleges nézetet vall a forradalom szükségességéről. 
Nincs olyan helyzet, amelyben a forradalom elkerülhető 
ne lenne, de minden nép történelmében okvetlenül szük
ség van egy forradalomra. Nem ismeri el, hogy léteznék
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olyan társadalmi vagy politik \i feszültség, melyet csak 
forradalommal lehet föloldani. Másfelől azt. tartja, hogy 
az igazi demokráciához csak forradalmon keresztül juthat 
el a politikai közösség. Minden népnek meg kell egyszer 
tapasztalnia valódi erejét. Ez a « lelki felszabadulás » 
csak harcban mehet végbe, a felkelés nagy, az egész 
utókor számára emlékezetes kollektív élményben. « Csu
pán az az egy forradalom az elkerülhetetlen és nélkülöz
hetetlen, amelynek során az emberi méltóság egyszer- 
smindenkorra való érvénnyel fellázad és (...) a közösséget 
birtokába veszi. »7

Magyarországon elmaradt ez a forradalom. Megfáradt, 
politikailag szétzilált, eszmei zűrzavarban élő országnak 
kell tartalommal megtöltenie a demokrácia kívülről ka
pott formáit. Ami nemcsak azért látszik szinte lehetetlen 
feladatnak, mert nincs elég tettvágy az állampolgárokban, 
hanem azért is, mert gyengék a demokratikus közmeg
győződés belső fékjei, alig tudják megakadályozni, hogy 
a pártok harca az egész politikai rendszer fölborulásához 
ne vezessen. Az egyik oldalon a tömegek minden meg
mozdulásában a diktatúra veszedelmét látják, a másikon 
meg öncéllá válik a szabályok felrúgása. A kommunisták 
túlkapásaitól megrettent kisemberek a reakció karjába 
vetik magukat; ebből az összefogásból származik Bibó 
szerint a Kisgazdapárt parlamenti többsége. A kisgazda- 
párti többségtől megbokrosodott kommunisták viszont az 
utca és a rendőrség mozgósításával igyekeznek visszaszo
rítani ellenfeleiket. S e viszályok sorozatosan válságba 
sodorják a koalíciót.

De a csata heve mindig lanyhul, s a felkavart por leple 
alatt az ellenfelek csöndben megalkusznak. Mint Bibo 
finoman megjegyzi: « a beavatottak tudni szokták, hogy 
nem minden irányítás nélkül ».8 Egyetlen párt sem en
gedheti meg magának, hogy próbára tegye a Szovjetunió 
türelmét. Magyarország külpolitikáját keleti szomszédunk 
biztonsági szempontjaihoz kell igazítani, ezt a nyugati 
hatalmak is elismerik. Másrészt a Szovjetunió « az ezek
kel az országokkal való bizalmi állapotot » nem a hatal
mon lévő, akár kommunistaellenes politikusok realitás- 
érzékére, hanem « komoly társadalmi változásokra » akarja
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alapítani.9 A koalíció felbomlásával járó jobbratolódás 
azzal fenyeget, hogy a szovjet beavatkozás lehetetlenné 
teszi a demokratikus fejlődést. A többpártrendszernek, 
a sajtószabadságnak, a gyülekezési és egyesülési jognak 
csupán csökevényei maradnának fenn, s a kommunista 
párt egyedül vagy önállótlan szövetségesekkel kezdene 
kormányozni, ahogyan a Balkánon és Lengyelországban 
már 1945 eleje óta történik. A nyugati hatalmak Bibó 
szerint nem tennének komoly ellenlépéseket. S az ilyen 
beavatkozást egyébként sem véli kívánatosnak; attól tart, 
hogy a demokratikus intézmények védelmének orvén úri 
ellenforradalom kezdődnék, és csakhamar újból megmere
vednék a régi, hierarchikus társadalmi rend.

Bármelyik fél kerekedik is felül, a koalíció felbomlása 
Bibó szerint mindenképpen nemzeti szerencsétlenség len
ne. Mit javasol hát a szembenálló feleknek, hogyan he
lyezzék szilárdabb alapra együttműködésüket?

Kezdjük megoldási javaslatait is ott, ahol a demokra
tikus fejlődés tehertételeiről készített látleletet. Radikális 
változásokra van szükség, amelyeket harcban vívnak ki, 
ha kell, keresztüllépve a jogszabályokon. De szükség van 
konszolidációra is, vagyis a törvényes rend megszilárdí
tására. A politikai kompromisszum megszokott eljárásai 
itt nem alkalmazhatók. A tömegek emberi és állampolgári 
felszabadulása nem mehet végbe egyezkedés útján: « az 
úr és a szolga nem egyezhetnek meg arra nézve, hogy 
ők ezentúl teljes és egyenlő méltóságot fognak tulajdoní
tani maguknak és a másiknak ».10 Másfelől, a konszoli
dáció sem lehetséges, ha az önkényes rendőri intézke
dések, tisztogatások és utcai kilengések bárhol fellazít
hatják a jogrendet. Ez az oka, hogy Bibó a kompromisz- 
szumnak egy igen szokatlan változatát terjeszti a koalí
ciós pártok elé. Ne úgy egyenlítsék ki az engedményeket, 
hogy az egyik területen valamivel több konszolidációt 
engednek meg, a másikon valamivel több forradalmi vál
tozást. Válasszák teljesen külön a két igény érvényesülési 
körét. Egy területet adjanak át a radikális változásoknak, 
egy másikat meg a konszolidációnak. Világosan határolják 
el a kettőt, és más-más eljárásmódot alkalmazzanak rájuk.
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Ezt a sajátos kompromisszumot nevezte Bibó « határolt 
forradalom »-nak.n

Bizonyára nem úgy gondolta, hogy a radikális változás
nak átengedett területen a történelem nagy forradalmai 
hoz hasonló eseményeket lehet kezdeményezni, azaz utat 
lehet engedni a népi önbíráskodásnak, a tételes jogot 
nem sértő társadalmi magatartás megtorlásának, a bizony
talan terjedelmű megfélemlítő rendszabályoknak. Erre 
vall, hogy a rendőrséget a konszolidáció területére akarja 
utalni, hogy kifogásolja az elbocsájtott tisztviselők meg
bélyegzését és munkanélküliségre kárhoztatását, hogy kö
veteli a bírói végzés nélkül elrendelt internálás megszün
tetését, és helyteleníti, ha a reakció elleni harc ürügyén 
a jogszerű tőkés vállalkozást üldözik. Ám mindez inkább 
csak részletkérdés. Az viszont már nem az, hogy forrada
lom és konszolidáció ellentéte Bibó szerint kibogozha
tatlanul összekuszálódott a két vezető párt, a kommunis
ták és a kisgazdák hatalmi ellentétével. A kommunisták 
nem mindig azért erőltetik az utca mozgósítását, meg a 
tisztogatásokat, hogy a radikális változások el ne akad
janak. Gyakran csak az a céljuk, hogy parlamenti pozí
ciójuk gyengeségét ellensúlyozzák; míg a kisgazdák a par
lamenten kívüli pozícijuk gyengeségét igyekeznek válasz
tási többségük érvényesítésével ellensúlyozni. Előbb e- 
gyensúlyt kell teremteni a két párt között — így Bibó — , 
a forradalom és a konszolidáció elválasztását csak azután 
lehet megvitatni. A kommunistáknak komoly biztosíté
kot kell kapniuk, hogy a másik fél nem szorítja ki őket 
állásaikból, cserébe viszont le kell mondaniuk a « direkt 
akció » erőltetéséről.

Első lépésként le kell választani a Kisgazdapártról a 
hozzá csapódott reakciót. Lehetővé kell tenni a kisgaz
dáktól jobbra álló csoportosulásoknak, hogy önállóan in
duljanak a választásokon. A párt vezetéséből pedig el kell 
távolítani az úri elemeket. Ezzel megszűnnék a Kisgaz
dapárt nyomasztó többsége a koalíción belül. A kommu
nisták lemondhatnának a merev blokkpolitikáról és a 
félelmet keltő megmozdulásokról. Ezután már csak azt 
kelle biztosítani, hogy a választási számtan lehetséges
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eredményei közül kizárják egy esetleges jobboldali több
ség kormányra jutását.

Aki először találkozik Bibónak ezzel a gondolatával, 
bizonyára meghökkenve kapja föl a fejét. Szokatlan ja
vaslat egy demokratától, hogy a végrehajtó testületek 
összetétele ne tükrözze a választók többségének akaratát, 
ahogyan az a képviseleti testületek összetételében kife
jeződik. Ügy látszik, Bibó is számított a felhördülésre, 
mert dacos, emelt hangon fogalmaz: « Legyen bátorságunk 
a demokrácia önvédelme érdekében a demokratikus kor
mánykoalíció négy pártjának a demokratikus hatalomban 
való részesedését és elsőbbségét nyíltan és őszintén, tör- 
vényi eszközökkel biztosítani — természetesen csak bi
zonyos időre. »12

Három figyelemreméltó utalást találunk ebben a zsúfolt 
mondatban, s ezek enyhítik első megütközésünket. Az 
egyik: Bibó átemenetinek szánja a képviseleti rendszer 
korlátozását. A másik: biztosítékot is keres arra, hogy 
a korlátozás átmeneti lesz. Ez a biztosíték a koalíció 
kormányzati elsőbbségének jogi szabályozása volna. Ha 
elvben érvényben maradnak ugyan a nyitottabb játék- 
szabályok, de mindig önkényesen felrúgják őket, vala
hányszor a reakció javára üt ki alkalmazásuk, akkor a 
politikai közösségből kihal a szabály tisztelet. A szűkebb 
mozgásteret hagyó, de szigorúan betartott szabályoknak 
viszont éppenséggel nevelő hatása van. Végül feltűnik, 
hogy Bibó a demokrácia veszélyeztetett voltával indokol
ja a képviseleti rendszer korlátozását, nem azzal, hogy 
meg kell nyugtatni a kommunistákat. Világos, Hogy őket 
is ki akarja elégíteni, de az is világos, hogy pusztán az 
ő kedvükért nem tenne ekkora engedményt.

Azért tartja megengedhetőnek, sőt elkerülhetetlennek 
a demokratikus játéktér szűkítését, mert a magyar de
mokrácia fiatal, « még háborúságban és életveszecíelem- 
ben élő » demokrácia. Hiányzik belőle az a meggyőződés, 
amely érett demokráciákban lehetetlenné teszi, hogy « a 
többség uralma (...) a demokrácia ellenségeinek többség- 
rejutását» jelentse.13 Hogy ilyen körülmények között 
nincs más lehetőség a demokrácia intézményeinek meg
mentésére, csak átmeneti korlátozásuk, ezt a véleményét
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Bibó később sem adta föl. 1957 elején fogalmazott Em
lékiraté bán az egész újkori történelemre kiterjeszti. Ne
vet is itt ad a dolognak: « megszorított többpártrend
szer ».14

A forradalmi változás területének körülhatárolása — 
Bibó várakozása szerint — megbékítené az ország rendre 
és nyugalomra vágyó többségét. A többpártrendszer meg
szorítása lecsillapítaná a kommunistákat. A kommunista 
túlkapások abbamaradása megnyugtatná a kisgazdákat. A 
demokratikus koalíció valamennyi összetevője számára el
fogadható kompromisszum születnék. Csakhogy a kor
mányzat megszilárdulásához nem elég a koalíciós part
nerek jóváhagyása. Mint láttuk, a koalíció belviszályainak 
külső szereplője is van: a magyar belpolitika alakulása 
közvetlenül függ a szovjet vezetés szándékaitól. Bármikor 
beavatkozhatnak az ország belügyeibe, és ha szükségét 
látják, meg is teszik.

Bibó felháborodottan ítéli el azokat, akik belenyug
szanak e helyzetbe, mondván, hogy ilyen a kis nemzetek 
sorsa. Ám azokat is éppily felelőtleneknek tartja, akik 
arról képzelegnek, hogy rendkívüli állapotról van szó, 
mely magától megszűnik a békekötéssel. A szovjet állam 
hosszú-hosszú ideig nem fog lemondani arról, hogy befo
lyásolja politikánkat. De ezt többféleképpen teheti. Tehe
ti úgy, hogy rendszeresen beavatkozik az ország belső 
életébe, előre nem látható követeléseket állít és kiszá
míthatatlan rendszabályokat alkalmaz. És teheti úgy is, 
hogy hosszabb távra megfogalmazza, mit kíván az ország
tól, és csak ennek teljesítését kéri számon. Teheti úgy, 
hogy ránk kényszeríti a maga egypártrendszerét. És úgy 
is. hogy megtűri a demokratikus koalíciót. Részben tő
lünk független események döntik majd el, hogy végül 
melyik utat választja, részben azonban tőlünk függ a 
dolog. Minél inkább számíthat a szovjet vezetés arra, 
hogy a magyar kormány pontosan eleget tesz az általános 
formában meghatározott követelményeknek, annál inkább 
számíthat a magyar kormány arra, hogy a szovjet vezetés 
lemond a közvetlen, mindennapos beavatkozásról, és nem 
kényszerít a politikai rendszer megváltoztatására.

Valószínűleg nem járunk messze Bibó szándékától, ha

27



a feltételes szuverénitás formulájával jelöljük ezt a meg
oldást. Feltételes, mert egy külső hatalom — esetleg 
igen súlyos — feltételeinek teljesítéséhez kötött. Ám 
ezek a feltételek nem szüntetik meg, csak korlátozzák 
az ország szuverenitását, mivel a követelmények is
mertek, és megszegésük következményei kiszámíthatók. 
Pontosan ilyen helyzetre gondolva írta Bibó első, nem
zetközi jogi tárgyú munkájában, hogy egy állam nem 
azzal adja fel szuverenitását^ ha hátrányos feltételeket és 
kemény szankciókat fogad el, hanem azzal, hogy egy kül
ső hatalom bármikor tetszése szerinti követeléseket tá
maszthat vele szemben.15

Határolt forradalom, megszorított többpártrendszer, fel
tételes szuverenitás: ha Bibó politikai álmodozó volt, 
semmiképpen sem úgy ábrándozott, mint azok, akik bár
milyen helyzetben a demokrácia és függetlenség tiszta 
elveit lobogtatják. Nemhogy elzárkózott volna az enged
mények elől, még azt sem tartotta szükségesnek, hogy 
meghatározzon egy szilárd pontot, amelyen túl már sem
miképpen nem szabad engedni. Közvetítő formulái meg
határozatlanul sok fokozatát engedik meg a kompromisz- 
szumoknak: a jogrend érvényesülésének határai lehet
nek tágabbak vagy szűkebbek, a többpártrendszert meg 
lehet szorítani gyengébben vagy erősebben, és a szuvere
nitásnak is szabhatnak enyhébb vagy szigorúbb feltétele
ket. Természetesen mindig arra kell törekedni, hogy az 
érvényes jogrend, a működő többpártrendszer és a való
ságos szuverenitás számára fenntartott terület a lehető 
legnagyobb legyen. De bármily kicsire zsugorodik, ha vi
lágosan elhatároljuk az engedményeknek átadott terület
től, akkor Bibó szerint még mindig jó iskolájává válhat 
a demokratikus közszellemnek. A kompromisszum tar
talmát illetően — szükség esetén — majdhogynem a 
végtelenségig engedhetünk, csupán a formájából nem sza
bad engedni. Csak abban legyünk hajthatatlanok, hogy 
a szabadság — mégoly kicsiny — területének határai 
egyértelműek és védhetők legyenek.

így látszólag bármikor, bármilyen ellenféllel ki lehet 
egyezni. Hiszen alig követelhet olyasmit, amit meg ne 
lehetne adni a demokratikus fejlődés veszélyeztetése nél
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kül. Feltéve, hogy elfogadja és betartja az alku szabályait. 
Vagyis nem azért lép egyezségre, hogy megkösse a másik 
fél kezét, míg ő — ahol csak teheti — gátlástalanul ki
használja erőfölényét. Ám ez nem valami mellékes fel
tétel. Nagyon is elképzelhető, hogy noha Bibó megegye
zési javaslata az összes érdekelt felet kielégíthette volna, 
a javaslat címzettjei nem voltak alkalmasak a megegye
zésre.

Nem biztos, hogy a Kisgazdapárt « parasztdemokratái » 
elég erősek és elég demokraták voltak a pártba beözön
lött reakció eltávolításához. Az sem kizárt, hogy Bibó 
alábecsülte azoknak a tömegeknek a súlyát, amelyek 
« birkanyáj szerűen » oda szavaztak, ahová a papjuk te
relte őket. Talán a Szociáldemokrata Pártról és a Paraszt
pártról is túl sokat képzelt; lehet, hogy nem voltak 
elég önállóak a koalíció súlypontját képező középpárt- 
szerep betöltéséhez. Csupa nyitott kérdés, jóllehet ma 
már inkább csak a történelemtudósokat érdeklik. Az vi
szont a politizáló közvéleményt is mindmáig foglalkoz
tatja, hogy a szovjet vezetéstől és a magyarországi kom
munistáktól el lehetett-e várni a játékszabályok « precíz, 
mondhatni túlzottan lojális » alkalmazását.16 Hiszen két- 
ségkívívül ők mondták ki a végső szót a játszmában. S 
míg a többi politikai erő eltűnt az arénából, ők ma is 
itt vannak és vezénylik az újabb fordulókat.

Sok minden szól amellett, hogy a szovjet vezetők és 
a magyar kommunisták nem tudták és nem is akarták be
tartani a parlamenti demokrácia játékszabályait. Minde
nekelőtt a szovjet állam ideológiája és a Szovjetunió poli
tikai rendszere volt az akadály. Mindkettő arra inspirál, 
hogy más országokban is előnyben részesítsék az egypárt- 
renÖszerű diktatúrát. Azután a Szovjetunió külpolitiká
jának hagyományos stílusa. A szovjet vezetés egészen a 
békés együttélés meghirdetéséig elvet csinált abból, hogy 
a kapitalista államokkal nem lehet hosszú távra szóló, 
megbízható egyeséget kötni. Bár általában könnyen lépett 
taktikai kompromisszumra, könnyen fel is rúgta a szer
ződésben vállalt kötelezettségeit. A katonai vagy állam- 
hatalmi hadállásokban kifejeződő előnyök mindig jobban 
érdekelték annál a kevésbé kézzelfogható előnynél, amit
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a másik fél bizalmának elnyerése ígér. Végül a Magyar 
Kommunista Párt 1945 és 1948 közötti magatartása sem 
arra vall, hogy a kommunisták őszinte együttműködési 
készséggel kapcsolódtak volna be a parlamentáris kor
mányzásba. A szovjet hadsereg jelenlétét kihasználva ma
gukhoz ragadták a rendőrség irányítását, és a rendőréget 
az ellenzék, sőt saját koalíciós partnereik törvénytelen 
zaklatására használták. Az írott jogot és a koalíciós meg
állapodásokat is sértő tisztogatásokat hajtottak végre az 
államapparátusban. A demokratikus pártok önállóságát 
úgy ásták alá, hogy e pártok tagságának egy részét be
szervezték, megvesztegették, zsarolták.

A bökkenő csak az, hogy mindezt Bibó is világosan 
látta. A kommunista párttaktika jellemzését úgyszólván 
pontról pontra az ő Írásaiból vettük. A szovjet nagyha
talmi politika módszereiről 1945 és 48 között nem beszél
hetett ilyen nyíltan, de az elejtett célzások jól mutatják, 
hogy nem voltak illúziói. 1957 elején pedig, amikor már 
nem volt miért visszatartania a tollát, erről is félreérthe
tetlenül nyilatkozik. Naívsággal tehát semmiképpen nem 
magyarázhatjuk, hogy reménykedett javaslatainak megva
lósulásában. Vagy azt kell feltételeznünk, hogy valamiféle
— minden ésszerű belátásnál erősebb — hinniakarás dol
gozott benne, vagy azt, hogy számításba vett más, ész
szerűen mérlegelhető, körülményeket is.

Személyiségének kutatóira, a majdani életrajzírókra vár 
a feladat, hogy megállapítsák, mennyi volt az irracionális 
elem Bibó rendíthetetlen optimizmusában. Politikai né
zeteinek értékeléséhez elegendő annyit megállapítani, 
hogy volt-e ésszerű mérlegelés a remény mögött. írásai 
után ítélve: volt. Bibó arra számított, hogy az antifasiszta 
hatalmak összefogása döntő fordulatot hoz a Szovjetunió 
külpolitikájában és a nemzetközi kommunista mozgalom 
harcmodorában: a minden egyezkedést kizáró, végsőkig 
feszített küzdelmet fokozatosan felváltja az alkotmányos 
formák és a nemzetközi jogi keretek elfogadásának poli
tikája.17

Két, egymástól független meggondolásból ered ez a 
várakozása. Az egyik azon alapul, hogy a Hitler elleni 
koalíció létrejöttekor az európai kommunista pártok meg
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változtatták programjukat, és hegy háború utáni politi
kájuk nagyjából megfelelt az új programnak. Elfogadták 
a többpártrendszert a szocializmusért vívott politikai harc 
mezejeként. Programnyilatkozataikban persze legalább 
annyi kétértelműség volt, mint gyakorlati politikájukban; 
erre maga Bibó is rámutatott.18 Mégsem volt hajlandó 
merő szemfényvesztésnek tekinteni az 1941 körül meg
tett fordulatot. Ne feledjük: ő maga is szocialista volt, 
s a majdani revizionista kommunistákhoz hasonlóan ab
ból indult ki, hogy a gazdaság szocialista berendezkedése 
és a politikai demokrácia intézményei nem taszítják, ha
nem vonzzák egymást. Ügy látta, hogy a modern törté
nelem e két párhuzamos fejlődési iránya csak átmenetileg 
került szembe egymással az orosz forradalomban.19 Kézen
fekvő volt tehát az a gondolata, hogy a kommunisták 
új programjának meghirdetésével egy történelmi rendel
lenesség kiigazítása kezdődött el, és az idő a demokrati
kus szocializmusnak dolgozik. Ellenkező tapasztalatait az
zal magyarázta, hogy a kommunisták nem tudnak egyik 
napról a másikra megszabadulni régi beidegződéseiktőL 

Ez kétségkívül gyenge pontja Bibó elgondolásának. A 
demokratikus szocializmus diadalától várni a magyar de
mokrácia megmentését: valóban ábrándkergetés volt. 
Ámde Bibó nem csupán arra az ábrándra alapozta re
ménykedését, hogy a szovjet szocializmus is « az egyete
mes európai társadalomfejlődés közös célkitűzéseit » va
lósítja meg. A fennkölt ideáloknál sokkal kézzelfoghatóbb 
indítóokot is látott a Szovjetunió és az európai kommu
nista pártok magatartásának megváltozására. Arra gon
dolt, hogy a Szovjetunió — világhatalom lévén, mint más 
világhatalmak — képes ésszerű hatalmi politikát foly
tatni. Feltételezte, hogy vezetői minden lépésüket aszerint 
mérlegelik, hogy milyen előnyök és hátrányok származnak 
azokból államuk pozíciójára nézve. Méghozzá nem is 
okvetlenül ott, ahol a lépést megteszik. A Szovjetunió
— Bibó hasonlata szerint — « egyszerre több sakkjátsz
mát » játszik a nyugati hatalmakkal, s egy-egy húzás ér
tékét mindig « tíz más húzás esetleges együtthatását» 
figyelembe véve mérlegeli.20 Képes arra, hogy ne használ
jon ki teljesen egy katonailag védhető pozíciót, ha vala
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hol másutt túl sokat veszítene, vagy ha valamilyen érté
kes ellenszolgáltatást remél. Ebbe a keretbe illesztette 
Bibó a Szovjetunió 1944 és 48 közötti kelet-európai poli
tikáját. Jól tudta, a szovjet vezetők legszívesebben szov
jet rendszerű országokat látnának a szomszédságukban. 
De feltételezte róluk, hogy kevesebbel is beérik, amíg 
a térséget enélkül is szilárdan ellenőrizni tudják — ha 
ezen az áron elkerülhetik a szovjetellenes egységfront 
kialakulását, Nyugaton.

Bibó azt képzelte, hogy ez a világhatalmi játék is rá
vezetheti a Szovjetunió vezetőit az államok közötti, a 
helyi kommunistákat a pártok közötti játék szabályainak 
tiszteletére. Ha bármilyen csikorogva is, de működik a 
nagyhatalmak közötti szövetség, illetve a helyi pártok 
közötti koalíció, akkor a szovjet vezetők és a helyi kom
munisták lassan megtanulják, hogy előnyös betartani a 
megállapodásokat, és hosszabb távon több hasznuk szár
mazik abból, ha megnyerik a másik fél bizalmát, mint 
abból, ha néhány új hadállást szereznek.21

Tudjuk, a nagyhatalmak közötti viszony nem Bibó 
reményei szerint fejlődött. Mire a szovjet vezetők kezd
ték volna elsajátítani a játékszabályokat, nyugati szövet
ségeseik elvesztették önuralmukat és ráborították az asz
talt a Szovjetunióra. így azután csak spekulálni lehet, 
hogy jobb idegzetű partnerekkel játszva tudtak volna-e 
tanulni a szovjet külpolitika irányítói. Néhány ismert 
körülmény mindenesetre arra mutat, hogy nem. A Szov
jetunió a negyvenes évek második felében ugyanolyan 
módszereket alkalmazott a lakosság megfélemlítésére és 
mozgósítására, mint a harmincas években; belső rend
szere változatlanul az idegen hatalmakkal szembeni bi
zalmatlanságnak és a külpolitika szeszélyes kilengéseinek 
kedvezett. A szovjet vezetők még mindig el voltak szi
getelve a külvilágtól, ez is növelte gyanakvásukat. Ráa
dásul ezek a vezetők ugyanazok voltak, akik a háború 
előtti idők kérészéletű biztonsági szerződéseit — köztük 
a szovjet-német megállapodást — megkötötték; nem volt 
senki köztük, aki személyes pályafutását az antifasiszta 
koalíció fennmaradásához kötötte volna.22
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Valószínűnek látszik tehát, hogy 1945 és 48 között 
nem volt esély a szovjet külpolitika módszereinek vál
tozására. Abban viszont utólagos ismereteink figyelembe 
vételével is igazat adhatunk Bibónak, hogy a szovjet 
vezetők ugyanúgy előnyöket és hátrányokat mérlegeltek, 
s ugyanúgy az egész világpolitikai játszmára figyelve ké
szítettek mérleget, mint .bármelyik más nagyhatalom ve
zetői. Feláldozták a görög kommunistákat, hogy cserébe 
szabad kezet kapjanak Romániában. Lemondtak Ausztria 
kettészakításáról. Beletörődtek, hogy Finnország polgári 
demokrácia marad.

Persze abból, hogy Görögország Ausztria és Finnország 
esetében hajlandók voltak engedni, még nem következik, 
hogy készek voltak az alkura Magyarország esetében is. 
Elképzelhető, hogy Magyarorszg viszonylatában annyira 
fontosnak tartották a szovjet típusú politikai rendszer 
bevezetését, hogy semmilyen más előny megszerzése nem 
tartotta volna vissza őket. Már 1945-ben sokan így véle
kedtek, 48 és 56 tapasztalatai nyomán pedig szilárd köz
meggyőződéssé vált ez a vélekedés. Mégis az a benyomá
sunk, hogy a társadalmi konvenció erején kívül ezt a 
meggyőződést semmi nem támasztja alá. A kommunista 
párt végül valóban átvette a hatalmat, de ez éppoly 
kevéssé bizonyítja, hogy eleve erre készült, mint amilyen 
kevéssé bizonyítja az ellenkezőjét az, hogy Finnország
ban elmaradt a kommunista hatalomátvétel. A kommu
nisták nyilvános viselkedése nem ad elegendő alapot an
nak a kérdésnek a megválaszolására, hogy mik voltak 
a rejtett szándékok. Ismernünk kellene a Moszkvából 
kapott utasításokat, és ismernünk kellene a magyar párt
vezetők belső vitáit. Minderről csak nagyon keveset tu
dunk. Ha a kommunista vezetők 1945-ben valóban az 
egypártrendszerű diktatúra bevezetésének titkos tervével 
tértek haza Moszkvából, ennek bizonyítéka mindmáig 
zárt levéltárak mélyén lappang. A Kreml archívumát 
azóta sem nyitották meg a történeti kutatás előtt. A 
magyar kommunista párt archívumából előkerültek ugyan 
idevágó adatok, de egyértelmű ítéletet ezek alapján sem 
lehet alkotni. Leginkább még azt sugallják, hogy Sztálin
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vagy nem döntötte el előre, mi lesz Magyarország sorsa, 
vagy nem kötötte Rákosiék orrára.23

Az ismert tények tehát nem cáfolják azt a feltételezést, 
hogy a játszma Magyaország esetében sem volt előre le
játszva. Amíg a szövetséges hatalmak nem szakítottak, 
volt némi alap a reménykedésre. A demokratikus koa
líció fennmaradására ugyan nem volt esély, de arra igen, 
hogy a helyzet romlása megáll ott, ahol Lengyelországban, 
Bulgáriában és Romániában már 1945 elején tartottak 
a dolgok. A Szovjetunió számára ekkor még nemcsak 
hátrány származott a demokratikus intézmények csöke- 
vényeinek megtűréséből, hanem alkudozási és zsarolási 
lehetőség is: néhány nyugat-európai kormányban még 
bent ültek a kommunista miniszterek, még elképzelhető 
volt a német kérdés közös rendezése, még nem volt 
világos, hogyan fognak viselkedni a nyugati hatalmak a 
szovjet-török viszályban... Csak a szakítás után vált egyér
telműen hátrányossá a Szovjetunió szempontjából, hogy 
Kelet-Európában továbbra is az egypártrendszerű dikta
túránál valamivel kevesebbel beérje. Az események sor
rendje arra vall, hogy a szovjet vezetők helyesen ismerték 
fel érdekeiket. 1947 első felében mondta fel az Egyesült 
Államok az együttműködést, és ugyanennek az évnek a 
második felében kezdődött a kelet-európai kommunista 

gépezetének átállítása a hatalom teljes kisajátí
tására. 24

Bibó reményei tehát mai tudásunk alapján sem tekint
hetők egészen alaptalanoknak, jóllehet azt már akkori
ban is észre lehetett venni, hogy nem minden részletük
ben megalapozottak. Ma sem mondhatunk mást, mint 
hogy a diktatúra — legalábbis 1945-46-ban — nem volt 
elkerülhetetlen. Más kérdés, hogy sikerülhetett-e akkora 
területet fenntartani a jogrend, a működő többpártrend
szer és a szuverenitás számára, hogy azon — mint Bibó 
remélte — egész Európa számára példát mutató demokra
tikus fejlődés bontakozhassék ki. Azt is észre kell ven
nünk, hogy Bibó később is mindig egy lépésnyi lemara
dással igazította reményeit a megcsappanó lehetőségek
hez. 1947 második felében még bízik benne, hogy annyi 
azért megtartható a demokrácia maradványaiból, amennyi
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ért érdemes küzdeni. Arra már nem számít, hogy javas
latai meghallgatásra találnak, de még mindig hiszi, hogy 
van mit tanácsolnia. Csak 48-ban vonul vissza teljesen 
a politikától. Nagyobb lélegzetű történeti tanulmányok
ba kezd; keletkezésükben vizsgálja a magyar demokrácia 
kibontakozásának útjában álló akadályokat. Már nem a 
jelenhez szól, hanem a jövőhöz, amikor majd megnyílik 
az újrakezdés lehetősége. De még ekkor sem hajlandó 
úgy beszélni, mint aki leszámolt a felszabadulás ígéreté
vel.

Ügy hisszük, egészen idáig kielégítően meg lehet ma
gyarázni Bibó elgondolásainak időszerűtlen voltát azzal, 
hogy az adottságok és lehetőségek felmérése során né
hányszor egy kicsit túllőtt a célon. Ám a 48-as írások 
megtorpanását a « nem » éles kimondása előtt a külső 
feltételek pontatlan számbavétele nem magyarázza. Józan 
számítás szerint Bibónak ekkor már egyáltalán nincs mi
be kapaszkodnia. Miközben kompromisszumról kompro
misszumra hátrált, teljesen elfogyott a háta mögött a 
demokrácia számára elhatárolható terület. Ügy látszik a- 
zonban, annyira bízott benne, hogy a legkisebb terület 
is elég a demokratikus fejlődés elindulásához, csak a ha
tárai legyenek világosak, hogy ezt észre sem vette. Vissza 
kell tehát térnünk közvetítő formuláinak közös elvéhez. 
Meg kell vizsgálnunk, nem volt-e hiba magában a kom
promisszum formájában is? Mindvégig kívánatos célki
tűzés marad-e az a kevés, ami a formulák alkalmazása 
során — kompromisszumról kompromisszumra hátrálva
— megőrződik?

A javasolt kompromisszumok esélyeit vizsgálva csupa 
bizonytalan tényezőt kellett számításba vennünk. Ráadá
sul az is nehezítette dolgunkat, hogy Bibó némely ponton 
nyilván egy kicsit mást mond, mint amit gondol. Tekin
tettel kell lennie a kommunisták érzékenységére, amikor 
pedig a szovjet külpolitikát érinti, a közlési lehetőségek 
sem korlátlanok. Most viszont az ellenkező nehézségbe 
ütközünk. Olyasmiről van szó, ami teljesen bizonyos a 
számára, mondhatni végső bizonyosság. És nem külső 
okok akadályozzák, hogy beszéljen róla, hanem az a meg
győződése, hogy lehetlen vagy félrevezető egyenes módon
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kifejteni. Vannak eszméink — véli — , amelyek meghatá
rozzák a tanulmányozott tárgy egészének szemléletét, de 
nem szerepelnek egyetlen feltevésünkben sem. Ahogy a 
hívő természettudós sem keveri Istent hipotéziseibe, de 
a természet rendjéről alkotott elképzelése összefügg hité
vel. Társadalmi dolgokat illetően a tények és az értékek 
viszonyában mutatkozik meg az ilyen hallgatólagos meg
győződés. Sohasem szabad előre kigondolt értékrendsze
rekkel közelednünk az élethez. Az értékelésnek magától 
kell adódnia a valóság feldolgozása és bemutatása során, 
nem szabad valami külön állásfoglalásnak lennie. Legmeg
felelőbb megjelenése a « példázatos tapasztalat», a ke
resztény erkölcs hagyományozódásának módja.25

E sajátos hallgatási fogadalmat Bibó már korán magára 
vette. Ám a harmincas években írt munkáiban azért 
mégis kimond egyet s mást a mögöttes filozófiájából. 
Fény derül belőlük legfontosabb forrására, Horváth Barna 
szociológiai jogelméletére.26 Ebből meríti azt a meggyő
ződését, hogy a társadalmi élet minden helyzetét egy
szerre két szempontból kell nézni: a tények és a normák 
szemszögéből. Ez Bibónak mindkét irányban egyaránt 
fontos, de számunkra most csak egyik oldala érdekes. 
A normákat meg lehet szegni, léteznek kivételek, előfor
dulnak cseppfolyós, átmeneti időszakok, amikor megbom
lik a normák rendje. Általában véve és hosszabb távon 
azonban a társadalmi viselkedés mindig normákat követ. 
Hogy valamely személy, csoport vagy testület mit tesz 
vagy mit nem tesz, rendszerint nem csupán azon múlik, 
hogy mit tehet, és ha tettét a többiek elfogadják, az 
nemcsak abból adódik, hogy megteheti. A norma rang
sorolja a lehetséges cselekedeteket, némelyeket kirekeszt 
és a cselekedet elfogadása a norma elfogadásával is össze
függ. Például « még a legönkényesebb hatalomnak is, ha 
más nem, valamiféle passzív megegyezés szolgál alapul..^27

Amit eddig találtunk, csak megerősíti gyanúnkat. 
Mintha azt mondaná Bibó, hogy úgyszólván nincs is 
olyan helyzet, melyben nem lehet némi teret kialkudni 
a szabadság céljainak. Hiszen még a legönkényesebb ha
talomnak is szüksége van az alattvalók belenyugvására, 
ha rendszeresen akar működni. Ebből pedig a gyakor
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latban könnyen adódnak képtelen következtetések. Talán 
Bibónak a koalíciós korszak végén írott cikkeiben tapasz
talható politikai tétovasága is innen ered. S talán itt van 
az oka annak is, hogy a november negyedike utáni Ter
vezet és Emlékirat realizmusa olyan álomszerűén hat. 
Mert hiába érdeke a túlerőben lévő hatalomnak a meg
egyezés valamilyen fokát fönntartani, az összeütközés 
pillanatában attól még lábbal tiporhatja a megegyezés 
minden feltételét.

Másfelől azonban — éppen napjainkban, túl az össze
ütközésen és megérve annak következményeit — könnyen 
felismerjük, hogy Bibónak ismét van más meggondolása 
is, s ennek fényében kedvezőbb színben tűnik föl az a 
törekvése, hogy minden áron éles vonalat akar húzni a 
kompromisszum tartozik és követel oldala között. E gon
dolat általános formában még kevésbé van kifejtve, mint 
az előző. Inkább csak « példázatos » alakban jelenik meg, 
ami talán előnyére is válik, de összefoglalásra kevésbé 
teszi alkalmassá. A példázat: a magyar politikai történe
lem a múlt század hatvanas évei után. Tanulságait «— 
Bibó nyomán, de tőle idegen közvetlenséggel — a követ
kezőkben vonhatjuk le.

Mind a demokrácia, mind a nemzeti függetlenség meg
valósulását kétféle távolságból kell néznünk. Rövid tá
von nyilván azon kell lenni, hogy minél kevesebbet en
gedjünk, minél többet érjünk el. Hosszú távon azonban 
nemcsak a megtartott és kivívott eredmények fölhalmo
zódását kell figyelembe vennünk. A demokrácia és a 
függetlenség mindenkori keretei között egy nevelődési 
folyamat megy végbe: viselkedési és gondolkodási szo
kások rögzülnek a politikai vezetőkben és a közönséges 
állampolgárokban. S ezeket is tekintetbe véve, nem min
dig az éppen legelőnyösebbnek látszó megoldás a valóban 
kívánatos. Mert minden nemzet történelmében elkövet
keznek azok a pillanatok — a nagy veszedelem vagy a 
nagy lehetőség pillanata — , amikor a helytállás ezeken 
a szokásokon múlik.

A nevelődés szempontjából előbb-utóbb mindig rossz
nak bizonyul az olyan megoldás, mely hazug politikai 
formulába foglalja a szabadság elért fokát. A hazug poli-
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tilcai formulák többet ígérnek, mint amennyit adnak, és 
amit mégis adnak, azt azon az áron, hogy senki sem 
próbálja beváltani az ígéret teljességét. Az előnyösnek 
tetsző fejlődés olyan intézményi keretben bontakozik ki, 
melyben az ellenkezője is rögzítve van mindannak, amiért 
a fejlődést kedvezőnek tartják. A kettőt azonban együtt 
kell elfogadni, amit a maga ellentmondásos voltában 
csak egy olyan ideológia igazolhat, melyben a « lehetne 
rosszabb is » józan belenyugvását a vívmányok mérték
telen feldicsérése és a visszavételükkel fenyegető hatal
maktól való homályos rettegés váltja föl. Ebben a légkör
ben fokozatosan elferdül a közösség « politikai ösztöne », 
egyre kevesebben maradnak, akik képesek még a való
ságos előnyök és kockázatok mérlegelésére.

*

Ügy-ahogy végére értünk a bevezetőben fölállított kér
dések sorának. Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, 
hogy Bibó korhoz kötött politikai javaslatai nem kevésbé 
figyelemre méltóak, mint azok az általánosabb fejtegetései, 
amelyek ma inkább vonzzák az érdeklődést. A javasla
tok megvalósulási esélyeinek és megvalósításra érdemes 
voltának mérlegelése is pozitívabb egyenleggel zárulj 
mint azok gondolják, akik egy fölényes kézlegyintéssel 
vagy nosztalgikus sóhajtással intézik el az egészet. Talál
tunk jócskán tévedést, csak utólag felismerhetőt és már 
akkor elkerülhetőt egyaránt. De a játszma nem volt eleve 
esélytelen, és ha elveszett is, mindenképpen méltó a 
megoróbálásra. Végül pedig a Bibó politikai programjá
ból k/bontakozó magatartási mintáról elmondhatjuk, hogy 
követhetőbb az egyszerű halandók számára, mintha egye
nesen az ő személyes példájára vetnénk tekintetünket.

Mindezt elsősorban a szövegek elemzésének és a meg
írásukkor is hozzáférhető tényeknek alapján iegyekez- 
tünk levonni. Persze közben mai fejjel gondolkoztunk 
és néhányszor utaltunk is a mai fejleményekre. A követ
kező lépés az lenne, hogy rendszeresen megvizsgáljuk, 
mi az, ami Bibó politikai eszméiben maradandó. Befeje

38



zésül ezzel kapcsolatban is megkockáztatunk néhány sej
tést.

Ami magukat a formulákat illeti, többen megállapítot
ták már, hogy 1956-ban nemcsak Bibó elevenítette föl 
a megszorított többpártrendszer és a feltételes szuvereni
tás gondolatát.28 De az kevésbé ismeretes, hogy a meg
szorított többpártrendszer bevezetése 1968-ban is fölme
rült, méghozzá eléggé kidolgozott formában, a Csehszlo
vák Kommunista Párt XIV. kongresszusán.29 Az pedig 
egyáltalán nem tűnt föl eddig, noha eléggé kézenfekvő, 
hogy erős hasonlóságot találni a lengyel és a cseh ellen
zéki mozgalmak törekvései és a határolt forradalom 
programja között. Az új lengyel és cseh ellenzék az 
emberek közötti együttműködés olyan területeit igyek
szik mehódítani, melyeket az államhatalom kénytelen 
« teljesen más eljárási móddal kezelni», mint a neki 
alárendelt területeket. S a lengyelek között olyanok is 
akadnak, akik országuk külső helyzetének javulását a 
feltételes szuverenitás megközelítésétől remélik.

Az esélyeket mérlegelő okfejtések időszerűségéről nem 
lehet ilyen sommás megállapításokat tenni. A Szovjet
unió külpolitikája, bár jóval a negyvenes évek második 
fele után, vcgülis nagyjából olyan irányban fejlődött, mint 
azt Bibó előre látta. De a világpolitika mai képe egy 
sorozat, általa még figyelembe nem vett fejlemény foly
tán — a harmadik világ önállósuló külpolitikája, a szov
jet tömb kilépése a gazdasági elszigeteltségből, a Szov
jetunió globális katonai jelenléte — nemcsak a szabá
lyozott megállapodásra ad több okot, több alkalmat ad 
az összeütközésre is. A belső feltételek hajdani elemzése 
viszont csak igen kevés fogódzót kínál a számunkra. A 
kommunisták jellemzése teljesen elavult, a párt minden
kori vonalával szemben álló erők pedig teljesen elveszí
tették intézményes politikai pozícióikat.

Az utóbbi változás azonban csak még időszerűbbé te
szi azt a belátást, hogy a közösség politikai magatartá
sának egészséges fejlődéséhez okvetlenül meg kell vet
nünk valahol a lábunkat; szükségünk van egy olyan — 
bármilyen kicsiny — területre, melyet a magunkénak 
mondhatunk. Hisz nem kell erőltetni Bibó példázatának
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értelmezését, hogy mai önmagunkra ismerjünk benne. És 
a torzulásokat ma is csak a politika segítségével nőhetjük 
ki. « Politika alatt természetesen nem a politikusok mű
ködését magában, hanem a közösségi feladatok megoldá
sát értve. »30
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