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Bibó Istvánról
Bibó Istvánt nagyon tiszteltem és szeréttem. Tiszteltem mínt szakmájának sok
oldalú,' igen alapos, az állambölcselet történeti alakulását jól ismerő s mai gond
jaH átélve átgondoló olyan tudósát, aki lelkiismereti kérdéssé tette, hogy vizsga
Iódásamak tengelyében az emberi világ valósága s ne az elmélet szőrszálhasogató

kazuis-ztikája álljon. Tudta, hogy az állam az emberiség alkotása, de abban is
biztos volt, hogy ennek a nagy közösségí szarvezetnek jó működtetéséhez szük
ség van valamilyen, az egyes ember széthúzó száridékart jó mederbe terelő sze
mélyfölöttí, ha tetszik: istend elvre. Megtanulta. megtapasztalta s megkerülne
tetlennek tartotta tudnii1llilk azt a keresztény alapignzságot, hogy a bűnbeesett em
ber .akarata rosszra hajló lett. 'I'íszteltem bátor következetességéért, amellyel oly
elfogulatlanul és szívósan kereste UJZ igazságot, hogy protestáns létére az európai
állameszme kíalakulásának alapvetőíícérre-fogadta el Szerit Ágostont és Aquinói
Szent Tamást, s hogy megismervén s át is élvén a különtéle egyeduralmak. a
.teljes hatalmi koncentráoió' megronthatóságát és veszélyeit; az emberhez méltó
szabadság legfőbb biztosítékát a le~ÓIntosabb áblamhatalmí szervek megosztásá
nak, pontosabban : ez önállóságukban érmtetlen szervek működésének egyensú
lyában látta. E megosztott hatalmak mérkőzésének történelmnea változó erőiá

tékában ismerte föl Európa sajátos fejlődésének egyJik legfontosabb mozzanatát.
Tísateltem végül azért az aT<3Jnyérzékért, amellyel iga2lSlá,g és lehetőség, valóság
és elmélet vitáiban míndíg megtalálta az emberi-erkölcsí triértéket. Nem volt
utópista - bár egy, a világhatalmak biJrlkózásától roha nem f'Üllmetlenithetó kis
nép .j,g]a.2'8ágánark .képvíselőieként nemegyszer annak látszott -; s nem . volt cini
kusan pragmatísta sem - bár kétségtelenül tudta is, hogy az efféle pragmatiz
mus útjánpáJlyája magasra hághatott volna.

Nagy karmiert futhatott volna be nem utolsó soron azért is, mert rendkívül
vonzó, nagysaívű és éles el!tzű ember volt. De én főként az okos és jó embert
szerettem benne. Szerettem nyiltan komoly tekírrtetét, udva-rdas előzékenységet,

emberbarártl'észvétét, híggadt i.gazsá~gát és bátorságát. is, amellyel a felis
mert igazság szol~atát vállalta. Szerettem, mert zokszó nélkül, derűsen tudta
vM:Lára venni adOVt esetben a S7Jérunel telt" hátizsákot s kezébe a bevásártőszaty

'rot, Szerettem élénk fa,gyelmét, tált"'gyilagos ítéletét; azt, hogy többre tartott egy
-egy lényeges bár kényelmetlenl"észJletet a látványos látomás egészénél. tanul
rnányaít rnindig tolyamatosan kíbomló egésszé kerekítette, bár- inkább vállalta
mégis a körűlrnényeskedő, de Iehetőleg hajszálpontosan fogalmam értekező sze
repét, rnint a lendületes, színes réterét. S szeréttem főként nyugalmát, amelyet
a legnehezebb piUanatokban is megőrzött: az önmaga legjobb' jellemvonásaival
azonos ember sohasem fito~tta szerénységét, egyszóval : szernélyísége csöndes
nagyságát.

Az ő igazi közege nem a nyííwános nágypolstákáé volt. De amikor ilyen fóru
mokon volt rá szükség, rnindíg komoly megfontolás után,kötele&Ségból inkább,
ntinrt örömmel, vállla:Ita· az ilyen szerepeket is. Képességet azonbari aik:ikoir bon
takoztak ki i.gaZJán, amikor a saját maga közegében mozgott. Nemcsak tudós kuta
tó ként, éles szernű, nemegyszer pl'6fét3.i előrelátású publicistaként. hanern tevé
keny szervezőként, irányírtákén_t is kiválóari helytállt ilyenkor. Mindvégig emlé
kezetes marad számomra egytik ilyen csendes haditette. Igen fontos, egyszerre ku
tató és tu dománypoli ti kai mtézetünk az újjáépítés-s.zerveződés idején tűrhetetlen

eszmei és szernélyí válságba kerüít. Én, mlvel akkor rám hárult -c válság meg
oldásának kötelessége, ót kűldtem ki. az intézet kormánybiztosaként, hogy mentse
meg a jó ügyet. Okosságával, mély tárgy., és bölcs ernberrsmeretével, szerény
határozottságával és - hadd mondjam ki ~- személyísége karízrnatákus sugár
zásával hamarosan példás rendet, jó, alkotó légkört teremtett.
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Tudta, hogy a társadalmi folyamatok igen bonyolultak, egyszerűsítő ábrámlá
suk, s még inkább dogmatikus ill"áalyításuk igen komoly károkat okozhat. Ha
ezekről a kérdésekről tudós körültekíritéssel szólt, írt, korunk egyik legjobb, mert
míndíg "magát a dolgot" vizsgálló s a tényeket a "maguk valós összefüggéseiben
is erkölcsi rnértékkel m~télő kÖZÍirói kÖ7Jé tJairtlooott. Minrt nagy elődje - s kJissé
rnintaképe - Eötvös József, ő is forradalen! válltoZlásdk korában volt közszereptó
nem-forradalmár természettel, A közvélemény befolvásolásában éppú~Y. -mint
egyéIlliségének formálásában az egymássai víaskodö erők harmonikus egyensúlyára
törekedett. Ez [ellemzí ál~amelméletét is. Életének végzetes fordulatai
azonban többször is olyan helyzetbe hozták, hogy lényétől idegen közegben kellett
szerepet válJ~lnia; s ezeknek a közszerepléseknek következményei," sajnos, a maga
otthonos közegében végzett, tehetségének ailkatáJra szabott ig'a:ZIÍ munkáját is meg
zavarták. Ezért sem hagyhatott maga utáln teljes élletlnúvet. Amd azonban ránk
maradt, úgy gondolom, nemcsak fontos történeti dokumenturnként, de eleven,
méltö vitára alkalmas és tovébbgondolandó alkotások csoportjaként is része
szellemi örökségünknek.

BIBÓ ISTVÁN

Az államhatalmak elválasztása egykor és mostic

Ha az állarnhataírnak elválasztásának problémáíét vetjük fell. ez vaíarníképpen
a XVII-XVIII. század szedtemét ídéeí. Úgy jelenik meg ez a kérdés. mint ami
elmúlt karokat érdekelt hevesebben. ma azonban csak~lméleti jelentőségű. ami

"nél sokikJaJ. fontosabb problémáink is vannak. Minden olyan hang, mely e kérdés
aktuális voltából indul ki, úgy jelen'iik meg, mínt konzervatív hang, s az egész
problematika úgy, mint >e&-v tWimódi, defenzívában lévő gondolatcsoport. Kérdés.
helyes-e ez így, igaz-e ez így1

Az államhatalmak elválasztásának elvében, mint a politika tudományának
mínden elvében, két elem ,keveredik egvmássaí ; az egyik az államelmélet jelensé
geinek leíeására, kategorízáíására, tJipi7lálásárn, rendszerezésére és megértésére ill'á
nyuló törekvés, a másik az á!lJlamélet jó irányba vaíó terelésére. amoralisták
szavával élve Ilrkölcsös, az uti~li-taristá!k szavával célszerű. az 'evoíucíonísték sza
vával haladó, egyszóval helyes berendezésére irányUló törekvés. Az állámhatal
mak, pontosabban az ál1wni főflllnJkciók tiPtzálására dmnyUló törekvés, csakúgv,
mrnt az állameJmélet legtöbb alapkérdésének első me,gfogalma~a az ökorra,
Arisztotelész-re megy vissza, az ál1amlhiatarrmaik elV1á1lasztásána.lt politikai-erkölcsi
követelménye pedig a XVII-XVIII. S'lJáZaÓi felviJlá.gosodás po,].itJikali. elméleteíre,
rníndenekelőtt Mcmtesquieu-re.

Arisztotelésznek az a helye, amelYIből történetileg az áblamhatalmak e1vá
lasztásának egész dogmaníkája elímdul, Polltli:kája IV. ikönY'Ve 14. fejezetében fog
laltatik: "Minden államszervezetnek három tényemje van s e három ténye2lÓ
szempontjából keH a komoly törvényhozónek megláJ11apíta.nia. hogy mind~k
államformának mi van javára... E:zekJnek eg.yike az államügyekcól tanácskozó
szerv.: a második a 1,ezet6 tisztviselői kaJr, a harmadiik pedig az igazságszolgáltató
testület." Arisztotelész ennek meglálllllllipÍtása után az ari~telészi ti:pi7Jáilás szx>kot..t
rnódszerével végígelemzí, hogy ennek a háIroan'államszervezetí tényezőnek milyen

.berencezése mik· külön-külön a küllönféle ál1amfonnálkrhoz legi.lnJk;á!bb. MéIt egy
szer előkerüí e hármas telosztas Arisztotelész EtiiikájáJban, ahol a törvényhci2lásr, a
végrehajtás és a bíráskodás az állttalános, a különÖ'> és az eg}"eS loaiktli kategó
riáival kerül párhuzamba, amínek az elméletben később jelentős folytatása lesz
majd.

• Elhangzott a szerző akadémiai székfogla16jallént 1114',- )anuAr U-An..
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