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A fel nem fedezett Bibó: Bibó István mint 
a nemzetközi kapcsolatok tudományág 
magyarországi megalapítója
Sárváry Katalin

Bibó Istvánról már rengeteg tanulmány született. Talán éppen munkásságának 
sokszínűsége és nagy ívű, több évszázadon átívelő történelmi, szociológiai 
és jogelmélete az oka, hogy egyetlen tudományágba se sikerült eddig egyértel-

műen besorolni. A tanulmány célja annak az állításnak a kifejtése, hogy Bibó sokszínű 
munkássága leginkább a nemzetközi kapcsolatok területét fedi le. Más szóval, Bibót 
a nemzetközi kapcsolatok mint önálló diszciplína magyarországi megalapítójának 
tekinthetjük. Ez természetesen azt is jelenti, hogy a nemzetközi kapcsolatok területe 
az, amely a legkövetkezetesebben folytathatja munkásságát, kiapadhatatlan elméleti 
és ennek az önálló területnek az általa használt hihetetlenül gazdag nyelvi megalapo-
zására támaszkodva. Bibó, bár önmagát soha nem sorolta a tudományág megalapítói 
közé, elvi álláspontjával nagyon is bekapcsolódik a diszciplína területén a kortársai 
között zajló vitákba, amikor álláspontját a reális utópiával azonosítja.1

Bibó sokszínűsége a diszciplína keretein belül is rendhagyó gazdagságot mutat. Elmé-
lete szintetizálja szinte valamennyi gondolatot, iskolát, amely a „klasszikus elméletek” 
címszó alatt született.2 Szemben kortársaival, akik általában egyetlen elméleti vonallal 
azonosíthatók vagy azonosítanak, Bibó a Martin Wight elnevezésével fémjelzett mind-
három iskola – a realista, a racionalista és a revolucionista hagyomány – szempontjából 
is megfogalmazza elméletét.3 A három hagyomány három eltérő választ ad a nemzet-
közi kapcsolatoknak az angol iskola által megfogalmazott központi kérdésére, hogy 
létezik-e nemzetközi társadalom.4 A Hobbes és Machiavelli elméletével összefüggés-
be hozott realista iskola a szuverenitás intézményének hiánya miatt nemmel válaszol, 
és a nemzetközi rendszert a „mindenki háborúja mindenki ellen” állapottal azonosítja. 
A Locke és Grotius elméletével kapcsolatba hozott racionalista iskola igennel válaszol, 
és a nemzetközi társadalmat államok közösségeként írja le. Végül a Kant és Rousseau 
elméletén alapuló revolucionista iskola elismeri a nemzetek közötti társadalom létét, 
de azt átmenetinek és elnyomónak tartja ahhoz az eljövendő társadalomhoz képest, 
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melynek jogos tagjai nem államok, hanem emberek lesznek majd. Bull a nemzetközi 
társadalom fogalmának eredetét a nemzetközi jogelmélet és a hatalmi egyensúly ha-
gyományában véli felfedezni.5 A 18. században a két gondolkodás egyesült, és a nem-
zetközi erkölcsi és jogrendet egyre inkább a hatalmi egyensúllyal kezdték azonosítani.6

Bibó elmélete – egyedülálló módon – nem határolja el élesen a nemzeti és a nemzet-
közi politikát, amennyiben a demokrácia történelmi kialakulásának bonyodalmaival 
összefüggésben tanulmányozza a nemzetközi kapcsolatokat. Az alábbiakban mindhá-
rom iskola vonatkozásában szeretném megmutatni azt a hozzáadott értéket, amelyet 
elmélete képvisel.

Egyensúlyelmélete7

Bibó első nagyobb lélegzetű, a nemzetközi kapcsolatokhoz köthető művét E. H. Carr 
híres művével az elsők közt veti papírra.8 A mű szándéka is azonos. Mindketten a „bé-
kecsinálóknak” ajánlják könyvüket. Bibó még a háború alatt kezdi el írni tanulmányát, 
és szándékai szerint Angliában kívánja megjelentetni még a háború befejezése előtt, 
Mannheim Károly közvetítésével. Sajnos ez a szándéka Mannheim váratlan halálával 
meghiúsul. A mű teljes egészében csak 1986-ban jelent meg magyarul, angol nyelven 
azóta sem publikálták.

Egyensúlyelmélete Morgenthau9 és Kissinger10 elméletéhez kapcsolódik, jóllehet 
Bibó, Martin Wighthoz hasonlóan, a kortársakat megosztó realista–idealista vitát11 vál-
ságtünetnek tekinti, amelynek oka éppen a nemzetközi politikai egyensúly megbillenése:

„A nemzetközi közgondolkodás a legnaivabb módon tulajdonít hol önző érde-
keknek, nyers erőszaknak, hatalmi önkénynek, ravasz politikai intrikának, sötét 
összeesküvésnek, hol pedig elveknek, eszméknek, azokat megtestesítő intézmé-
nyeknek, Egyesült Nemzeteknek, nemzetközi bíráskodásnak olyan minden em-
beri erőt meghaladó képességeket, lehetőségeket és teljesítményeket, amilyeneket 
valójában az érdekek és hatalmi erők az erkölcsi és elvi igazolás támasza nélkül, 
elvek, eszmék és intézmények pedig érdekeltség és hatalom támasza nélkül alig-
ha mutathatnak fel.”12

Bibó ennek megfelelően sokkal egyértelműbben beszél a politikai egyensúly materi-
ális (tárgyi) és morális (lélektani) feltételeiről. Két különbség létezik Bibó és a kortársak 
egyensúlyfogalma között. Az első, hogy Bibó politikai egyensúly alatt nem statikus, 
hanem dinamikus egyensúlyt ért: a stabilitás és változás egyensúlyát:

„Minden alkotás s különösen minden közösségi alkotás alapvető feltétele…, hogy 
az alkotó közösségnek azok az alapvető erőviszonyai és elvei, amelyeken az egész 
berendezkedés nyugszik, se túlságosan merevek, se túlságosan folyékonyak ne 
legyenek. A túl merev berendezkedés a realitás változásaival és a fejlődéssel 
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szemben túlságosan nagy ellenállást tanúsít, s így csak katasztrófák útján tud 
megváltozni, a túl folyékony berendezkedés pedig a külvilággal szemben semmi 
ellenállást nem tanúsít, s így hiányzik belőle az önmagával való azonosságnak 
és az ebből fakadó biztonságérzésnek az a minimális foka, mely minden termé-
keny egyéni és közösségi élet feltétele. Egyensúly pedig a mozgékonyság és a sta-
bilitás arányos megléte, vagyis a közösségi életben az a helyzet, amikor a közös-
ség erőviszonyai és irányadó elvei olyanok, hogy a közösség képes a merevség 
és folyékonyság végletei között optimális rugalmassággal és optimális stabilitás-
sal elhelyezkedni.”13

A második különbség abban áll, hogy Bibó az egyensúly morális feltételeit lélek-
tani (pszichológiai) szempontokkal írja le, így az államok közti konfliktuson túl a politi-
kai közösségen belüli, illetve közösségek közötti konfliktusokat is beszámítja a nemzetközi 
viszonyok alakulásába. Közösség és állam viszonya ugyanis az európai nemzetközi 
rendszer válságos időszakaiban konfliktusba kerül egymással. A lélektani elemek meg-
jelenése egyben elmozdulást jelent a hatalom fogalmától a biztonság fogalma felé, amit 
Morgenthau és Kissinger még nem, de a későbbi szerzők megtesznek. A biztonság fo-
galmának megjelenésén túl Bibó elmélete előre vetíti a biztonsági dilemma14 és a kop-
penhágai iskola által azonosított közösség biztonsága/biztonságának hiánya (societal 
security/insecurity) jelenségét.15

„Az egyensúly végsőleg nyilván társadalom-lélektani jelenség, azáltal azonban 
a legkevésbé sem csökken annak tárgyi területi jellege. Minden társadalmi egyen-
súlyi helyzet bizonyos tárgyi momentumokhoz kapcsolódik, melyekben különös 
erővel testesül meg az egyensúlyi helyzet lényegét kitevő bizalmi és biztonsági 
állapot. Ilyen tárgyi momentumok a belső társadalmi és jogi rendben a bizonyító 
erejű tárgyakhoz, »szent«, »hiteles« helyekhez, szabályozott eljárásokhoz, birtok-
viszonyokhoz fűződő bizalmi és biztonsági állapotok.”16

Az egyensúly fogalmának tárgyi biztosítékai különböznek a belső és a nemzetközi 
politikában. A belpolitikai egyensúly feltételeivel szemben az európai egyensúly klasz-
szikus rendszerének legnagyobb jelentősége abban áll, hogy amellett, hogy tudatosan 
törekedett az államok közti egyensúly létrehozására, felismerte, „hogy az államok köz-
ti egyensúly elsősorban területi egyensúly”:

„A nemzetközi egyensúly centrális tárgyi momentuma az államterület, pontosab-
ban a relatív kizárólagosságnak hozzáfűződő képzete. Ez a pont, ahol eldől, hogy 
egy nemzetközi közösség az állandó félelem vagy a relatív biztonság állapotába 
kerül-e.”17

A lélektani elemek beépítésével Bibó hatalmiegyensúly-fogalma túllép az egyensúly 
meglétének vagy hiányának kvantitatív fogalmán, és képes a közösség identitására 
(önazonosságára) vonatkozó szempontokat is figyelembe venni. Felfogása alátámasztja 
azt a Morgenthau elméletével kapcsolatos értelmezést, miszerint a politikai egyensúly 



1392011. nyár

A fel nem fedezett Bibó

tárgyi és morális feltételei összefüggenek, és kölcsönösen erősítik vagy kölcsönösen 
gyengítik egymást.18 Bibónál e két feltétel még analitikus szinten sem válik szét. El-
mélete ezáltal megszabadul a klasszikus elméletekre jellemző kettősségtől: a hatalom 
és moralitás (igazság) kettősségétől, mivel a moralitás – a biztonság és a kölcsönös bi-
zalom lélektani elemein keresztül – már az egyensúly fogalmában benne van. Ez a fo-
galomalkotás alkalmazható megoldást nyújt arra a klasszikus szerzők által sejtetett 
gondolatra, miszerint legitimitás (Kissinger) vagy moralitás (Morgenthau) nélkül nincs 
egyensúly. A két feltétel összekapcsolásával a területi viták nem a hatalmi politika ön-
célú, a felek önzéséből fakadó versengései csupán, hanem az állam, a közösség biz-
tonságát hivatottak növelni, miközben az elemzés képes megjeleníteni a társadalom 
hatalomhoz fűződő viszonyát is, amiről a kortárs elméletek nem beszélnek:

„Tudván, hogy az államok közötti egyensúly végsőleg éppen úgy lélektani egyen-
súly, mint bármiféle más közösségi egyensúly a világon, nem eshetünk abba a té-
ves elképzelésbe, hogy a területi egyensúly bármiféle államoknak bármiféle ér-
telemben vett kvantitatív egyenlőségét vagy meghatározott kvantitatív arányait 
írná elő. A területi egyensúly nem merő területi relációkat jelent, hanem bizonyos 
területi, hatalmi állapotnak és lélektani állapotnak a kölcsönhatását. (…) Az euró-
pai egyensúly neuralgikus pontjait sohasem ismerhetjük meg merőben geopo-
litikai adottságokból vagy hatalmi eltolódásokból, hanem mindig a geopolitikai 
helyzet és a politikai lélektani elváltozás együttes hatásából: az európai egyensúly 
kritikus pontjain ma is olyan országokat találunk, melyek kritikus földrajzi fekvé-
sükön felül egyúttal a politikai lelkiállapot valamiféle elváltozását is mutatják.”19

Bibó ugyanakkor azt is elmondja, hogy mikor vált mégis fontossá az országok közti 
kvantitatív egyensúly, vagyis a hatalmi egyensúly elvének alkalmazása az erők egyen-
súlyának megteremtésével (balance of forces). A klasszikus elméletek zöme ezekre, 
az európai rendszer egészét fenyegető, kritikus időszakokra összpontosít.

„Hogy két állam kvantitatíve egyforma nagy és erős legyen, ez akkor fontos, 
ha ez a két állam valami okból fél egymástól. Ezért visszatérő témája az európai 
koncertnek egyes országok félelemkeltő megnövekedése és egyes országok féle-
lemkeltő anarchiába esése, vákuummá válása. Így vált az elmúlt évszázadokban 
sorra euró pai problémává a spanyol-osztrák-Habsburg túlhatalom, a francia 
túlhatalom és a porosz-német túlhatalom, s ezért nem valószínű, hogy problé-
mává válik a félelmet nem keltő angol túlhatalom. A másik oldalon így vált sorra 
euró pai problémává a római szent birodalom anarchiája, a széteső spanyol biro-
dalom anarchiája, a lengyel köztársaság anarchiája, a politika tekintélyeit elveszí-
tett 19. század eleji Olaszország anarchiája, a széteső oszmán birodalom anarchiá-
ja és legújabban a szétesett Habsburg birodalom helyén támadt dunai anarchia.”20

Ezeket a kritikus időszakokat az európai rendszer azért tudta átvészelni, mert fel-
ismerte, hogy „az európai területi állomány minden változása az európai közösség 
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közös ügye, melyet közösségi ellenőrzés mellett, egységes elvek szerint, átgondoltan, 
összefüggő rendben, a fenyegetés és félelem lehető kikapcsolásával kell végrehajtani, 
és minden ide vonatkozó elvet és problémát tudatosan számon kell tartani.”21 Bibó 
lényegében ezt a gyakorlatot érti az európai egyensúly klasszikus rendszerének tuda-
tossága alatt, és ennek a tudásnak az elvesztésével magyarázza a válságot.

Európai moralitás

Bibó politikaiegyensúly-fogalmának megértéséhez szükség van annak feltárására, hogy 
az egyensúly pszichológiai, lélektani elemei miképpen kapcsolódnak a moralitáshoz. 
Az európai moralitásról22 szóló tanulmányában kifejtett gondolatok az angol iskola 
és különösen a Wight által kifejtett „nemzetközi társadalom” hagyományába, illetve 
a racionalista tradícióba sorolják ezt a művét. A tanulmány ugyanakkor szervesen kap-
csolódik egyensúlyelméletéhez, valamint legitimitáselméletéhez is (lásd a későbbiek-
ben). Az európai értékek megértésének szándékán túl az elemzés normatív szándéka 
kijelölni a jövőbeli fejlődésnek az európai fejlődés szempontjából kívánatos irányát. Bibó 
nemcsak azt mutatja meg, hogy miképpen fonódott össze, illetve különült el Európa 
egyes országainak politikai fejlődése az európai fősodor (mainstream) fejlődésétől, ha-
nem a fejlődés értelmét, jövőbeli irányát is összekapcsolja Európa legnagyobb vállalko-
zásával, a demokráciával és ezzel együtt mindenfajta személyes uralom felszámolásával.

Bibó tanulmányában, Martin Wighthoz hasonlóan,23 az alkotmányos hagyomány-
hoz köti az európai fejlődés egyedülálló voltát. Ugyanakkor messzebbre megy, mint 
Wight, amikor az alkotmányos hagyomány jelentőségét összekapcsolja a nemzet-
közi legitimitás fogalmával, és egyértelműen kifejti a legitimitás megváltozásának a  
20. századi következményeit. Ezt pedig éppen azért teheti meg, mert a nemzetközi kö-
zösséget/legitimitást nem szigeteli el teljesen a nemzeti közösségektől/legitimitástól, 
amit az elemzés távlata is indokol. Az alkotmányos hagyomány elterjedése a keresz-
tény Európában ugyanis több évszázados fejlődést felölelő folyamat, melynek kezdeti 
időszakában az európai társadalom jóval integráltabb volt. Ennek a waltzi értelemben 
vett24 hierarchikus társadalomszervezésnek a csúcsán a katolikus egyház mint világ-
állam állt, a római birodalom széthullásától kezdve egészen az egyházszakadásig.25 
A keresztény európai társadalom így kezdetben nem annyira államok közössége, mint 
inkább emberek közössége volt, és a kortársak szemében az ideális társadalomszerve-
zési modellt – a római birodalom mintájára – sokáig a birodalmi, hierarchikus szerve-
zési modell jelentette, amely a revolucionista hagyomány történelmi elsőségére utal 
Európában. Az európai társadalomszervezés és ideálisnak tartott modellje fokozatosan 
távolodott el a revolucionista hagyománytól a racionalista, realista hagyomány felé. 
A katolikus egyház hatalmának meggyengülését jelző egyházszakadással indult el 
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az a folyamat, amelynek hatására kialakult a vesztfáliai nemzetközi rendszer, ennek 
első lépése az volt, amikor az 1414-es konstanzi zsinat kimondta a katolikus egyház 
és a szuverén államok egyenlőségét.26 A mai nemzetközi államközösség, amelyet im-
már nem emberek, hanem szuverén államok egyenlő közössége alkot, a vallásháborúk 
lezárását követő diplomáciai újítás eredménye.

Az európai társadalomfejlődés gyökerei tehát sokkal messzebbre nyúlnak, mint 
a modernkori demokrácia. A modern demokrácia maga is egy olyan társadalmi-po-
litikai kísérletnek a része, amely az antikvitástól kezdődően a hatalom moralizálására 
és humanizálására irányult. Ez a törekvés vezetett el a legitimitásnak, a hatalom igazo-
lásának a problémájához. Abban a két kultúrkörben, ahol a gondolat megjelent, a gö-
rög–római–európaiban és a kínaiban, a legitimitásnak sikerült olyan kérdéssé válnia, 
„melyben a hatalomgyakorlók kénytelenek, a hatalmat elviselő… tömegek pedig képesek 
állást foglalni”.27 Az európai kísérlet példátlan voltát az adja, hogy miután a kínai kí-
sérlet elakadt, és a kínai forradalom csatlakozott az európai fejlődés vonalához, jelenleg 
az egyetlen létező legitimációs modell.28

Bibó az ember saját halandóságának tudatában, az elmúlástól való félelemben találja 
meg mindenféle erőszak forrását. Ugyanakkor tagadja, hogy az emberek közti élet-ha-
lál harc biológiai törvény lenne. Nem biológiai törvényszerűségből (az emberi termé-
szet gonoszságából vagy önzéséből) vezeti le, hanem a társadalmi együttéléshez köti 
a félelem és az erőszak végső okát, vagyis elsősorban az ember szociológiai természe-
téhez. A legnagyobb félelmet az emberből ugyanis a másik ember váltja ki, a hatalom, 
kényszer, illetve erőszak alkalmazásának a lehetőségével. Jóllehet hamis az a nézet, mi-
szerint a félelemtől a hatalomszerzés, a másik ember kényszerítése révén lehet megsza-
badulni, az emberiség történetét mégis végigkíséri az erőszak, a hatalomkoncentráció 
és a kényszerítés alkalmazása.29

Bibó szerint valamennyi vallásnak, etikai világnézetnek, illetve politikának a célja 
„az ember tudatossá válásából adódó félelmi, gyűlölködési és erőszakgörcsök” felol-
dása az egyén (az ember belső lényének), illetve a közösség (az emberek egymás közti 
viszonylatainak) megszervezése útján. Az európai történelem maga is az erre irányuló 
keresztény kísérletnek a része,30 és – a kínai fejlődés mellett – egyedülálló volta abban 
áll, hogy a társadalom tagjait nem egy másik ember hatalmának uralma alá, hanem 
a kiszámítható törvények uralma alá helyezte:

„Az, hogy a szabadság és a félelemmentes nyugodt értelem uralmát állandósítani, 
intézményesíteni lehet, lényegileg két nagy kultúrkörben vetődött fel. Az egyik a gö-
rög-római… a másik a kínai. Ebben a kettőben jelentek meg olyan politikai ideoló-
giák, olyan politikai gyakorlatok, amelyek megszüntették az emberiség történetét… 
a zsarnokság egyhangú változásává tenni, és helyette olyan kísérletekké váltak, 
amelyek megkísérelték a hatalmat tartósan, intézményesen humanizálni, morali-
zálni, szabadságelemekkel kontrollálni és végül, végső célként felszámolni. A görög 
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kísérlet eredetisége abban állott, hogy a görögök voltak az elsők, akik rájöttek arra, 
hogy alkotmányokat lehet szerkeszteni, hogy azok emberi művek, és nemcsak rá-
jöttek erre, hanem a saját városállami világukban úgyszólván minden elképzelhető 
lehetséges alkotmányformát végigkísérleteztek, rászánták a maguk közéletét, sőt 
végül a maguk szabadságát is ezekre a kísérletekre, és alkalmat adtak Arisztotelész 
számára, hogy páratlan rendszerező összefoglalását adja a lehetséges emberi alkot-
mányok típusainak. Egyben megfogalmazza azt a jelentős felismerést is, hogy egy 
rendezett alkotmányban az emberek nem emberek uralma alatt, hanem törvények 
uralma alatt vannak. Ez a kísérlet azonban önmagában befejezetlen lett volna, illet-
ve csak azt az eredményt mutatta volna, hogy a nagyon nagy szabadságon alapuló 
demokratikus alkotmányok nem túlságosan tartósak. A görög kísérletet lényegében 
a római kísérlet koronázta be... Róma egy olyan tartós legitimitásnak a példáját mu-
tatta, aminek az ókor nem ismerte mását. I. e. kb. a 6. századtól i. sz. a 3. századig 
terjed a római legitimitás, amelynek alapintézménye a szenátus volt, ez magába ol-
vasztott monarchikus, demokratikus, arisztokratikus elemeket, de az ókor nemhogy 
alkotmányos országot, de monarchiát, dinasztiát sem ismert egyetlenegyet sem ilyen 
időbeli tartóssággal. Ezen a ponton akadt el a római kísérlet [az] i. sz. a 3. század-
ban, amikor úgy látszott, hogy a jellegzetes közel-keleti, szakrális királyságoknak 
az isten-császár intézménye elborítja és alámeríti a szabadságnak és szervezett al-
kotmányosságnak a görög-római kísérletét, és nem hagy meg belőle mást, mint azt 
a teljes összevisszaságot és rendetlenséget, amit a szakrálisan nem eléggé megalapo-
zott és tömegmozgalmakkal szemben helytállni nem bíró római császárság jelentett. 
Ezen a ponton jelentkezett a kereszténység, mint újkori folyamatok elindítója.”31

Kortársaival (Niebuhr, Wight, Butterfield) szemben, Bibó itt is újat mond, amikor 
a kereszténység hatását elsősorban nem az eredendő bűn (emberi természet), végítélet 
(a történelem keresztény értelme) pesszimista szempontjából, hanem az aktív szeretet 
egyén- és társadalomszervező hatásán keresztül vizsgálja. A kereszténység szelídítő 
hatását Krisztus személyes és gyakran erősen politikai cselekedeteiből vezeti le. Krisz-
tus élő alakja, ahogy az Újszövetségben megjelent, megakadályozta, hogy a keresztény-
ség teljesen elszakadjon az élettől, és egyszerű dogmává váljon. A kereszténység mint 
élő hagyomány három ponton hatott. Az Újszövetségben elénk táruló Jézus személyi-
ségén keresztül, aki „az élethez való közelségnek, az élet legegyszerűbb dolgai iránti 
megértésnek, az emberközeli gyöngédségnek olyan megnyilvánulásait tudta megva-
lósítani, amelyek teljesen téren és időn kívülálló módon kimutatnak annak a szektá-
nak az aránylag szűk kereteiből, amelynek nyilvánvalóan tagja volt”. Magában foglalja 
a hittel kapcsolatos tanításait. Az a korlátlan, gyermeki bizalom, ahogy az emberi lélek 
rejtett képességeiről, ezek fölkeltésének a képességéről beszél, még mentes „minden-
nemű teológiától és hittételekben való hittől”. A legjelentősebbek azonban a szelídség 
hatalmáról szóló, felejthetetlenül egyszerű mondatatai és példagesztusai.32 Jézusnak
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„Különös képessége volt olyan szavakra és olyan gesztusokra, amelyeknek a ha-
tására a gyűlölködésre, ütésre, ítélkezésre, számonkérésre és az emberi félelem 
egyéb sok szerencsétlen megnyilvánulására nekiindult, nekikészült ember egy-
szerre lehorgad, egyszerre rájön a cselekedetének, a magatartásának a hiábava-
lóságára. Az a mondat, hogy aki nem bűnös az vesse rá az első követ, vagy add 
meg a császárnak, ami a császáré és Istennek, ami Istené, ezek különlegesen telibe 
találják azt a félelmi gócot, azt a gyűlölködési gócot, azt a harci gócot, ami az em-
ber bűnbeesésének… a lényege.”33

A keresztény szelídség – mint az erőszakot lefegyverezni képes, az erőszaknál ha-
talmasabb „erő” – az erőszak alkalmazásának hiábavalóságát, hamis megoldását tárja 
elénk azáltal, hogy a félelem–erőszak, erőszak–félelem körforgásából kilépve, a konk-
rét helyzet végleges megoldását adja:

„A keresztény válasz az erőszak, a félelem és a gyűlölködés görcsére az aktív sze-
retet központba helyezése. (…) A hangsúly… azon van, hogy minden erőszakhely-
zetben van lefegyverző gesztus, és ezt kell keresnünk. Ha nem tudjuk megtalálni, 
akkor nem tehetünk mást, mint hogy megvédelmezzük azokat, akik reánk vannak 
bízva, erőnk szerint és az adott esetben rosszabb megoldásként az erőszak eszkö-
zeivel. A lényeg azonban annak a tudata, hogy ez az erőszakos eszköz a rosszabb 
megoldás. Minden jogosan alkalmazott erőszakot nem az örömünneplés lelkiálla-
potában, hanem a mélységes szégyenkezés lelkiállapotában kell vállalni, és kell reá 
visszaemlékezni, annak tudatával, hogy éppen helytálltunk ilyen vagy olyan hely-
zetben, de az igazi nagy cselekedetet, a lefegyverző gesztust, a szeretet lefegyverző 
gesztusát nem tudtuk megtalálni – csődöt mondtunk. Ezzel a szégyenkezéssel lehet 
csak a szükséges erőszak gesztusait elviselni, és semmiképpen sem az erőszak bár-
miféle glorifikálásával, ünneplésével vagy szükségességének a hangoztatásával.”34

Jézus életét betetőzte kereszthalála, illetve halálának Szent Pál általi értelmezése, 
amely a Szentháromság tanában végül is „fenntartotta Krisztus teljes emberi mivol-
tát”, isteni természetének hangsúlyozása mellett is. Ez a későbbiekben „a keresztény 
vallás átélői számára azt az alapvető élményt jelenti, hogy Isten ismeri a mi kínjainkat, 
és a terhelt emberi állapotunkból való kilépéshez egy tökéletesen velünk egyszövetű 
emberi személyiséggel kell kapcsolatba lépni”.35

A kereszténység a legerőteljesebb társadalomszervező hatást az anarchiába zuhant 
Nyugatrómai Birodalom északi területein váltotta ki. Míg a déli területeken a barbár 
hódítók képesek a jóval fejlettebb Római Birodalom világi hivatalnokaira támaszkodva 
megszervezni az életet, Észak-Európában a papság – részvétből és szeretetből – vál-
lalja magára ezt a szerepet.36 A legkülönbözőbb területeken vesz részt egy racionális 
és ugyanakkor a kereszténység félelem- és erőszakmentes tanításaival átitatott élet meg-
szervezésében: a mezőgazdasági technikák terjesztésétől iskolák és kórházak alapítá-
sáig, illetve – írásbelisége révén – mindenféle normatív előírások terjesztésével. Szent 
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Ágoston Isten országa című műve fogalmazza meg elsőként azokat az előírásokat, ame-
lyek az uralmat nagyobb erkölcsi felelősségre szólítják fel azáltal, hogy leírják, „hogy 
mit kell csinálni a királynak, a jó királynak, ha nem akarja, hogy királykodása merő 
rablásból álljon, a jó úrnak, ha nem akarja, hogy cselekvése merő zsarnokság és gyilko-
lás legyen”; más szóval: „a római gyakorlatiság jegyében” megfogalmazta, hogy lehet 
valamit tenni az evilági (földi) élet megjavítása érdekében is.37 A keresztény papság 
társadalomszervező kísérlete a 8–10. században, a clunyi reformokban csúcsosodik ki, 
a középkori keresztény hűbériség megszervezésével. A keresztény hűbériség a hatalom 
moralizálásának és humanizálásának igénye szempontjából kivételes az emberiség tör-
ténelmében, amennyiben megteremtette a hatalom kritikájának a lehetőségét, és hosszú, 
a 18. századig tartó konszolidációs folyamat során számos esetben meg is valósította 
a „a jó fejedelem, a jó hűbérúr, a jó lovag, a jó polgár, a jó földművelő” ideáljait, intézmé-
nyesítve úr és alattvaló között valamilyen kölcsönösségen alapuló viszonyt, ami a leg-
alacsonyabbak számára is biztosította az önbecsülés valamilyen formáját.38

„Ebben az együttműködésben amennyit a királyok szelídültek, annyit rontott 
a klerikusokon a hatalomban való részvétel, de együttvéve mégis a hatalomnak 
egy olyan mértékű erkölcsi átitatódását eredményezte, ami mondhatjuk, hogy 
már az európai társadalomfejlődés középkori szakaszában is – különösebben pe-
dig az újkoriban − nagyobb volt annál, mint amennyit bármelyik más kísérlet a vi-
lágban el tudott érni a hatalom moralizálása terén. Az európai hatalomgyakorlás 
szörnyűségeivel való szemrehányásainkban ezt sokszor el szoktuk felejteni, hogy 
azért hányjuk szemre az európai hatalomgyakorlásnak a maga szörnyűségeit, 
mert… egyáltalán el tudjuk képzelni, hogy a hatalomgyakorlással szemben ma-
gas erkölcsi mércét lehet alkalmazni, ami a közel-keleti hatalomgyakorlásoknál 
egyáltalán föl sem vetődik.”39

Az egyház hatékony társadalomszervezése vezetett el, hosszú fejlődési folyamat 
eredményeként, az arisztokrácia funkcióvesztéséhez, és teremtette meg „a műgond-
dal alkotó ember” ideáját „a nemesség lényegében munkátlan verekedő és hivalkodó 
világával” szemben.40 Azáltal, hogy egész országokat átfogó területeken intézményesí-
tette a békét, és immár szükségtelenné vált a lakosságnak rablólovagok védelme alá he-
lyeznie magát azért, hogy védelmet találjon más rablólovagok támadása ellen.41 Hogy 
azonban mennyire nem egyenes vonalú fejlődésről van szó, bizonyítja az észak-euró-
pai és a kontinentális fejlődés eltérő volta, annak ellenére, hogy – Közép-Európával 
ellentétben – azokon a területeken birodalmi hódítások nem zavarták végérvényesen 
meg azt az organikus fejlődést, amelyből a későbbi nemzetállamok kinőttek:

„A francia forradalom lényegében úgy is fölfogható, mint Nyugat-Európa leg-
gazdagabb, de a királyi abszolutizmus szorításában sok tekintetben sorvadozó 
országának monumentális kísérlete arra, hogy az észak-európai és tengerentú-
li protestáns országok hatalmas fejlődése mellé a szabadságjogok tekintetében 
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felsorakozzék. A kontinentális Európa legtöbb országában ugyanis a középkori 
alkotmányosság nagy kísérletei végül is elakadtak, elsősorban elakadtak a legna-
gyobb alkotmányossági kísérletnek, a 15. századi zsinati mozgalomnak a kísérle-
tei oly módon, hogy a helyébe [a] teljesen abszolutisztikus pápaság lépett. Ennek 
a visszahatása választotta le a kontinentális Európáról a protestantizmust fölvevő 
Észak-Európát.”42

Az eltérő irányú fejlődésnek a hátterében az egyházszakadás áll, ami a katolikus 
egyház irányítása alatt álló egységes Európa végét, nemzetállami keretekre történő 
szétesését jelenti, amelynek során a világi hatalmak az egyházi hatalom fölé kereked-
nek. Ebben a szétesési folyamatban jelenik meg a modern kori Európában a szuvereni-
tás, a szuverén állam gondolata.

Legitimitáselmélete43

A nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó harmadik, nagyobb lélegzetű művében Bibó 
az európai társadalomfejlődés újkori fordulatait elemzi, az alkotmányos hagyomány 
tükrében. Bibó itt a legitimitás megváltozásának a kortársak által fel nem ismert voltára 
hívja fel a figyelmet. Végső soron e változás jelentőségének fel nem ismerése az, ami 
miatt a két világháború lefolytatása visszalépést jelent az európai diplomácia tudatos 
gyakorlatához képest.

Legitimitás alatt „a hatalomnak, a hatalomgyakorlásnak, a jogrendnek a köz-
meggyőződés által elfogadott rendező elvekhez való »igazodás[á]t«, azoknak való 
»megfelelés[é]t]« értjük”.44 „Ilyen alapvető rendező elvek az Isten kegyelméből való 
jogok vagy a népszuverenitás elvei”;45 a nemzetközi közösségen belül a szuvereni-
tás, a területi sérthetetlenség és függetlenség, valamint a népek önrendelkezési joga.46 
A kérdés azonban nemcsak az, hogy milyen az alapvető rendező elveknek az egymás-
hoz való viszonya, hanem az is, hogy milyen a politikához, a joghoz és a társadalom-
hoz való viszonyuk. 

„Ezek a rendező elvek [ugyanis] maguk nem jogszabályok, de nem is puszta jám-
bor óhajok vagy erkölcsi maximák, hanem a társadalomszervezés érvényesülő 
szabályait viszonylatait és tényeit igazoló vagy esetleg bíráló közmeggyőződés 
megfogalmazásai s egyben a társadalomszervezés beépült regulátorai: a velük 
való megegyezés adja a szóban lévő jogrend igazolását, legitimitását. Egyszerre 
jelentenek ezek normatív követelményt, ezt elfogadó általános közmeggyőződést, 
a közmeggyőződés alapján az esetek tekintélyes részében ténylegesen létező szo-
ciológiai tényt, és ugyanakkor ezeknek az elveknek a konkretizálásán keresztül 
egy sor létező, kialakulóban lévő és a jövőre nézve kívánatosnak ítélt jogszabály 
és jogállapot igazolását, követelését és kritikáját.”47
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A „jogon túli, jog mögötti”, éppen ezért alapvető rendezőelvekben tehát benne rejlik 
a fennálló helyzetek igazolásának vagy kritikájának a lehetősége is. Ennek megfelelően 
„a formális jogszabályokban megjelenő tételes jogrenddel szemben egyaránt kifejtenek 
igazoló és forradalmasító, »konszolidáló« és »felforgató« hatást”. Bibó szerint azonban 
„még e felforgató hatással együtt is nagyobb, mélyebb tartósságot biztosítanak az ál-
taluk támogatott jogrend számára, mint bármiféle, mégoly erősnek is látszó puszta 
hatalmi önkény”.48

Bibó tehát a nemzetközi rend forradalmi jellegét nem elsősorban az egyes országok 
forradalmi külpolitikájához köti – mint például Kissinger Franciaország, illetve később 
Németország forradalmi, a nemzetközi legitimitást felrúgó külpolitikájához –, hanem 
mindenekelőtt egy új legitimitás megjelenéséhez. Minden társadalomszervező elv ese-
tén igaz ugyanis, hogy megjelenésekor „inkább a forradalmasító, általános elfogadása 
után inkább a stabilizáló funkció lép előtérbe”. Végérvényesen kizárni azonban egyik 
funkciót sem lehet.49

A rendezőelvekhez való igazodás a jog és stabilitás jogon túli biztosítékait adják. 
A jog kényszerítő ereje tehát nem csak jogi szankciók kérdése, mivel szociológiai és eti-
kai tények is biztosítják a jog megvalósulását/hatékonyságát. A jog éppen ezért nem 
értelmezhető a társadalmi és politikai viszonyoktól függetlenül.50

Tartalmi és formai legitimitás

Azokban a közösségekben, amelyekben a hatalom igazolásra szorult, éppen ezért fon-
tossá vált „olyan társadalmi technikák kifejlesztése, melyeken keresztül tisztázható 
és lemérhető” a hatalom legitimitása. „A közösségi rendnek az alapvető elvekkel való 
tényleges megegyezése jelenti annak tartalmi, érdemi, materiális legitimitását, a rende-
zett eljárás formájában kinyilvánított megegyezés pedig a külső, formai legitimitását.” 
Mindkettő egyaránt fontos feltétele a legitimitás megvalósulásának: „az egyik oldalon 
a formai szabályosság minimuma nélkül nem lehet garanciája a legitimitásnak a ha-
talomgyakorlók, előírások, szabályok mégoly jósága sem, a másik oldalon teljes rosz-
szaság és ésszerűtlenség mellett nem maradhat legitim egy mégoly szabályosan lét-
rejött hatalom sem.”51 A törvényeknek „a fontosság és időbeli érvényesség” szerinti 
hierarchiája az alaptörvények (alkotmány) elkülönítéséhez vezetett a jogrenden belül. 
Mivel „az egész közösségi renddel szemben strukturáló hatást gyakorolnak”, az „ál-
landóság fokozottabb biztosítékai” vonatkoznak rájuk, ezért megváltoztatásuk külön-
leges eljáráshoz kötött, szemben a közönséges jogszabályokkal, amelyek viszont ennek 
köszönhetően folyamatosan változtathatók.52 Az alaptörvényeknek a rendezőelvekkel 
és végső soron az alapvető közmeggyőződéssel való megfelelésén/kifejezésén túl a jog-
rend legkritikusabb kérdése, hogy miképpen teszi lehetővé „az állandónak szánt dolgok 
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változásának a szabályozását…: hogyan tudja a szükségessé váló kivételes változtatáso-
kat végrehajtani azokon az alapvető jogi helyzeteken, melyeket, mint a közösségi rend 
alapjait, általában nem óhajt megváltoztatni.”53 Bibó lényegében itt az alkotmány nyel-
vén fogalmazza újra az egyensúlyra vonatkozó korábbi kijelentéseit:

„Ahol ez a szabályozás laza, ahol az állandónak szánt szabályok változtatása túl 
könnyen megy, ott a közösségi rend folyékonnyá, anarchikussá s ezért labilissá 
válik; ahol viszont ez a szabályozás merev, ahol az állandónak szánt dolgok meg-
változtatása szentségtörésnek van nyilvánítva, vagy megváltoztatásukra semmi-
féle eljárás nem létezik, ott a közösségi rend robbanékonnyá, törékennyé és ezért 
ugyancsak labilissá válik.”54

Általában elmondható, hogy az alkotmány szabályainak megváltoztatása nehéz, de 
nem megoldhatatlan mindaddig, amíg az alapvető közmeggyőződés nem változik. 
Ahol azonban az alapvető közmeggyőződés változik meg, vagyis „mikor a jogrend 
legitimitásának végső kérdései válnak vitássá, a változás ritkán történik kisebb vagy 
nagyobb megrázkódtatások nélkül.”55 Bibó az első és a második világháború kitörését 
egy hasonló változással, a monarchikus legitimitás hanyatlásával hozza összefüggésbe.

Az átmenet megrázkódtatásai a francia forradalommal kezdődnek, amikor a politi-
ka és a jogrend egyidejű összeomlása káoszt, terrort és az ezzel összefüggő hisztérikus 
félelmet zúdította nemcsak Franciaországra, de egész Európára is. Egyensúlyelméleté-
ben Bibó a francia forradalomig vezeti vissza a második világháború kitörésének okait.

Nemzetközi legitimitás

Ahhoz, hogy megértsük, hogy a legitimitás megváltozása miért vezetett el két világhá-
ború kitöréséhez is, szükséges végiggondolni, hogy hol találjuk az alapvető törvénye-
ket a nemzetközi közösségben, és mit értünk nemzetközi legitimitás alatt. Bár vannak, 
akik a nemzetközi joggal azonosítják a nemzetközi rendszer legitimitását, Bibó szerint 
a nemzetközi jogban a nemzeti jogrendhez képest elégtelen azoknak a változásra nem 
szánt szabályoknak a száma, amelyeket alkotmánynak tekinthetnénk. A nemzetközi 
közösségen belül a változásra nem szánt dolgokat máshol találjuk: éspedig „a nemzet-
közi államközösség »tagjegyzékében«, az államok együttesében, főleg pedig az ezeket egy-
mástól elhatároló területi státusban, az államhatárok összességében. (…) Ezen alapszik 
egy sor alapvető nemzetközi jogi fogalom melyek [egyébként] értelmüket veszítenék… 
A függetlenség és a területi státus biztonsága az, amiért érdemes az államoknak a nem-
zetközi jogrend korlátait és terheit vállalni és viselni, s elsősorban ennek mindenféle 
valóságos vagy lehetséges sérelmével szemben szoktak a nemzetközi jogrendre hivat-
kozni.”56 Bibó nincs egyedül ezzel a véleményével. Wight nemzetközi legitimitás fogal-
ma megerősíti Bibó definícióját. A nemzetközi legitimitás Wight szerint nem más, mint
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„A nemzetközi társadalom kollektív megítélése a népek családjába [való tartozás] 
jogos tagságáról; a szuverenitás átruházásáról; az állami utódlás szabályairól, ab-
ban az esetben, amikor nagyobb államok feloszlanak, vagy több állam egyesül. 
A francia forradalomig a nemzetközi legitimitás elve dinasztikus és az uralkodók 
státusával, illetve követeléseivel foglalkozik. Azóta a dinasztikus elvet a közössé-
gi elv váltotta föl, és az alattvalók követeléseivel és beleegyezésével foglalkozik.”57

Ha azonban összevetjük a nemzeti és nemzetközi közösségeken belül az alkotmány 
megváltoztatásának eljárásait, szembeötlő, hogy a nemzetközi közösség alkotmányá-
nak megváltoztatására nem léteznek különleges eljárások; az országhatárok egyszerű 
szerződéssel megváltoztathatók. Itt ragadható meg a nemzeti és nemzetközi rendszer/
jogrend egyik lényeges különbsége, nevezetesen, hogy

„Az államok és területeik változására vonatkozó szabályok egyszerre minősít-
hetők túl lazának és túl merevnek; lazák, mert elég a változáshoz az egyszerű 
szerződés, de ugyanakkor merevek is, mert minden új államalakulásra és terü-
leti változásra irányuló törekvés – erre szolgáló sajátos jogi eljárás hiányában – 
az érintett államok abszolút ellenállásába” ütközik.58

Ennek köszönhető, hogy az ilyen változásokat az esetek legnagyobb részében hábo-
rúval érték el, és csak a legritkább esetben békés úton.59 Az első világháború kitörése 
is egy ilyen változásra irányuló törekvés következménye volt, jóllehet a közmeggyőző-
dés megváltozása a francia forradalom hatása.

A nemzetközi legitimitás megváltozásának jelentősége

Ezen a ponton válnak jelentőssé a közmeggyőződés társadalmi tényei. Bár Bibó szerint 
liberalizmus-individualizmus, szocializmus-kommunizmus és a modern nemzet vala-
mennyien a demokratikus szabadság eszméjéből eredeztethetők, ezek közül „a nemzet 
hamarabb lett reális társadalmi ténnyé, mint akár a személyes és politikai szabadság, 
akár az egyenlő emberi méltóság és társadalmi igazságosság”, melyeknek részleges 
intézményesülésük mellett is megmaradt programadó és ideológiai jellegük. „Ezért ál-
lapíthatjuk meg azt, hogy az összes politikai ideológia között a nemzet ideológiájának, 
a patriotizmusnak van a legkevesebb sajátos eszmei tartalma, és ugyanakkor a legerősebb 
tényleges közösségi nyomatéka.”60

A nemzetközi legitimitás megváltozása ebben a felfogásban nem csupán e közösségek 
jövőre vonatkozó puszta vágyaként jelenik meg, hanem egy olyan szociológiai tényként, 
amely képes egy egész társadalmat mozgósítani, és amelynek figyelembe nem vétele, 
az ezzel összefüggő lélektani bizonytalanság következtében közösségi hisztériákhoz ve-
zet. Ennek oka részben az, hogy az új legitimitás a feudális-monarchikus legitimitásnál 
erősebb követelményeket támaszt a hatalommal szemben. Mivel nem konkrét hús-vér 
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személyekhez, hanem egy elvhez kötődik, a lakosság véleményét a külső-belső legitimi-
tás minden apró részletére kiterjeszti. A modern demokráciák nagyobb morális követel-
ményeket támasztanak a kormányzással szemben, mivel nem a többség uralmát jelentik 
a kisebbséggel szemben, ahogy az ókori demokráciák, hanem minden ember egyenlő 
méltóságát és szabadságát. Ezzel magyarázható az, a korábbi korszakok számára isme-
retlen heves reakció, amelyet a legitimitás sérelme a sérelmet elszenvedő közösségekből 
kivált, jobb esetben forradalmak, rosszabb esetben – ha a forradalom elakad − olyan tö-
meghisztériákban,61 mint a két világháború közti nacionalizmusok, különösen a fasiz-
mus. Mindkét eset a közösség kiábrándulását jelenti a demoralizáló, kevés legitimitással 
bíró hatalomból, ami a hatalommal való visszaélésre erőszakkal reagál. Ennek az erő-
szaknak a második világháborúban megtapasztalt valósága és a jövőbeni lehetősége, 
minden illegitim helyzet válaszreakciójaként mondatja Bibóval, hogy a modern demok-
rácia megjelenését kísérő legitimitás követelményei „nem valami jámbor óhajt, hatásta-
lan erkölcsi előírást, hanem félelmetes erejű, reális politikai szükségességet jelentenek”.62

Ennek az értelmezésnek a keretein belül Bibó képes a nacionalizmus elítélésmentes 
elemzésére. Az antidemokratikus nacionalizmus annak a kiábrándulásnak, legitimi-
tás- és az abból fakadó egyensúlyhiánynak a következménye, amit az első világháború 
befejezése váltott ki.

A napóleoni háborúkat lezáró bécsi kongresszus és az európai koncert sikerei 
a nemzetközi béke megteremtésében további száz évre meghosszabbították ugyan 
az arisztokrácia pozícióit, de még ezzel együtt sem tudták megakadályozni, legfeljebb 
késleltetni azokat a forradalmi változásokat, ahol a nemzeti kérdés és nem az euró-
pai dinasztiák közti versengés volt a háború tétje – márpedig a legtöbb 19. századi 
háború ilyen volt. Az első világháború végzetesen meggyengítette Európa dinasztikus 
hatalmait, és úgy tűnt, az önrendelkezési elv nevében lehetőség nyílik a határok kor-
rekciójára. A százéves béke során azonban a dinasztikus és népszuverenitás együttes 
jelenléte mindkét legitimitást korrumpálta, és összezavarta a külpolitikát elsősorban 
meghatározó uralkodókat, ami a háború célja és tétje körüli bizonytalanságokhoz ve-
zetett. A dinasztikus célok keveredtek a nemzeti területekért folyó expanzív háborúk-
kal, illetve területi sérelmekkel, „ahol már nem elnyomó uralkodó állt szemben elnyo-
mott nemzettel, hanem elnyomó nemzet egy másikkal”.63 A világháború mérhetetlen 
pusztítása megkérdőjelezte a háborút mint a változás kikényszerítésének elfogadott 
módszerét, és az új legitimitási elv győzelmét elhomályosította a felelősség kérdése. 
A háborút a vesztes országok, elsősorban Németország felelősségére írták, ami egy 
egységes Németország megteremtése esetén a német túlhatalomtól való félelmet ve-
títette előre. Így, bár az önrendelkezési elv nagy vonalakban érvényesült, alkalmazása 
lényegesen diszharmonikusabb volt, mint a monarchikus-feudális legitimitás a maga 
virágkorában. Az új közmeggyőződés erőteljesebb követelményei és hevesebb reakciói 
a hatalom legitimitásával összefüggő kérdésben azonban nem tettek különbséget teljes 
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elvtelenség és felemás alkalmazás között. A felemás legitimitás is tömeghisztériákhoz 
vezetett, ami elkerülhetetlenné tette a háború újabb kitörését.64

Az elemzés szintén alkalmas arra, hogy a legitimitás megváltozása tényén túl, annak 
politikai következményeit is levonja. A legitimitás szociológiai hátterének megvilágí-
tásával ugyanis az első világháborút lezáró rendezőelv azonosítása nem nagyhatalmi 
választás kérdése. Ennek megfelelően Bibó az első világháborút lezáró békét nem a Wil-
son elnök által támogatott rendezési elv – az önrendelkezési elv idealizmusa, teljesíthe-
tetlensége – miatt bírálja. Kortársaival ellentétben nem az elv megválasztásában, hanem 
félszívű alkalmazásában látja a második világháború kitörésének okát. Az elv alkalma-
zása egy egységes Németország megteremtése esetén is biztosíthatta volna a hatalmi 
egyensúlyt, az egyensúly lélektani/morális feltételeinek a megteremtésével. A felemás 
alkalmazás ezzel szemben politikai hisztériákhoz vezetett, s ezek hátterében a közösségi 
tudatnak a területi státus megoldatlanságaiból fakadó bizonytalansága és azon keresz-
tül „a közösségért [történeti vagy etnikai határaiért] való egzisztenciális félelem” állt.65

Az első világháborút lezáró béke azáltal, hogy képtelen volt feloldani a kelet-közép-
európai népek saját közösségükért érzett egzisztenciális félelmét, ezeket az országokat 
a demokrácia ellen fordította, mert megrögzötté vált az a tapasztalatuk, hogy a demok-
rácia és a nemzet egységének megvalósítása összeegyeztethetetlenek. Amint a demok-
rácia és a nemzeti egység szembekerült egymással, az utóbbi javára dőlt el a mérleg, 
mivel a nemzet szociológiai ténye erősebbnek bizonyult a demokrácia még sok tekin-
tetben utópisztikus, a jövőben megvalósítandó programjánál. A nemzeti egység meg-
teremtésére irányuló törekvések ezért képesek olyan társadalmi erőket megmozgatni, 
amilyeneket a demokrácia programja, a nemzeti lét bizonytalansága mellett nem.

Bibó éppen ezért az antidemokratikus nacionalizmust és fasizmust nemcsak a jobb-
oldal, hanem a demokrácia torzulásának is tartja, amelynek forrása a nemzeti lét kere-
teinek bizonytalansága és a közösség ebből fakadó biztonságérzetének hiánya.66 

A nemzetközi államközösség bénultsága

A nemzetközi államközösség bénultsága annak a legitimitási válságnak a következ-
ménye, ami az elv nem következetes alkalmazásából fakad. Az önrendelkezési elv 
második diszharmonikus alkalmazása mögött – amely a gyarmati népek felszabadítá-
sa kapcsán teremtett volna lehetőséget stabil, nemzeti keretek létrehozására – a nem-
zetközi közösség elbizonytalanodását látja. A legitimitási válság legsúlyosabb tünete 
a háborúk, elhúzódó viták lezárására, instabil régió stabilizálására való képtelenség, 
amelynek következtében a bizonytalanság százezres, sőt milliós tömegeket érint.67 
Ennek oka, hogy a nyugat-európai fejlődés civil jogokat követelő patriotizmusával el-
lentétben, az etnikai nacionalizmusok hevessége elméleti síkon is összezavarodáshoz 
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vezetett az önrendelkezési elv létjogosultságával kapcsolatban. A könyv első lépésben 
a helyes viszony felállítására törekszik a nacionalizmus, az önrendelkezési elv és a te-
rületi sérthetetlenség elve között. A nemzetközi legitimitás szempontjából a legfonto-
sabb megállapítás az, amelyik tisztázza az önrendelkezési elv és a területi sérthetetlen-
ség viszonyát.

Bibó cáfolja, hogy a területi sérthetetlenség az önrendelkezési elvhez fogható, alap-
vető rendezőelv volna. Önrendelkezési elv és területi sérthetetlenség esetén nem két 
alapvető rendezőelv áll szemben egymással, hanem a nemzetközi közösség tartalmi 
és formai legitimitása.68

Bibó éppen ezért elutasítja a kortársak által is hangoztatott érvet az önrendelkezési 
elvvel kapcsolatban: az alkalmazás lehetetlenségét.69 „Az önrendelkezési elv alkalma-
zásának nehézsége… nem azon múlik, hogy a vele kapcsolatban felvetődő problémák 
megoldhatatlanok volnának, mert megoldásukat összefüggően meg sem próbálták, sem 
pedig azon, hogy abszolút igazságos döntés e kérdésekben nem lehetséges, mert az a vi-
lág semmiféle vitás vagy bírósági kérdésében nem lehetséges, ami nem lehet ok a bí-
ráskodás abbahagyására. Hanem azon múlik, hogy a mai nemzetközi államközösség… 
nem rendelkezik olyan eljárásokkal, olyan szervekkel”, amelyeknek elsődleges feladata 
a területi viták és konfliktusok megoldása lenne, „s a meglévő – igen egyszerű − államala-
kulási és területrendezési eljárásai egy régebbi kor felfogását és rendszerét tükrözik”.70

*
Bibó munkássága a politikaelmélet, a diplomáciaelmélet, a szociológia és a nemzetközi 
jog egy lehetséges szintézisét valósítja meg, ami mind a mai napig páratlan vállalkozás. 
A kortársak gondolatainak ismerete nélkül azonban, akik számos ponton alátámaszt-
ják elméletét, műve elszigetelt vállalkozás marad, ahogy Magyarországon a kortársak 
ismeretének hiánya, külföldön pedig műveinek töredékes megjelenése miatt elszigetelt 
még ma is.
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Résumé

The undiscovered Bibó: István Bibó, the founder of the discipline of 
international relations in Hungary

The major thesis of the article is that István Bibó should be regarded as the founder of the 
discipline of International Relations in Hungary. It is further claimed that the three major 
works by Bibó in the field offer his views on International Relations from the perspectives 
of the three traditions identified by Martin Wight. His book On the Equilibrium and Peace of 
Europe, (1986 [1942-44]: 295-603) elaborates his views on International Relations from the 
perspective of the balance of power tradition. His study on The Meaning of the Development 
of European Society, (1986/III [1971-72]: 5-123) is an original contribution to the discipline 
from the perspective of the Rationalist tradition. Finally his book on The Paralysis of In-
ternational State-Society and the Remedies: A Study of Self-Determination, Concord among the 
Major Powers and Political Arbitration (1990 [1965-1974]: 283-682) offers an elaboration of 
the Revolutionary tradition. The three parts of the article seek to support the claim about 
the significance of István Bibó as a founder of the discipline of International Relations 
demonstrating his contribution with respect to each tradition. 


