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A fel nem fedezett  Bibó:
Bibó István és kortársai a diplomácia első világ-
háborúban bekövetkezett  válságáról
Sárváry Katalin

Ez a tanulmány annak bemutatására vállalkozik, hogy miképpen ítélte meg a 
diplomácia gyakorlatában az első világháború során bekövetkezett  fordulatot a 
nemzetközi politikaelméletet a második világháború után újraalapító tudóskö-

zösség, köztük Bibó István, akit a tudományág magyarországi megalapítójának kell 
tekintenünk. A dolgozat egy cikksorozat része, amely megkísérli azonosítani annak a 
kuhni értelemben vett  tudóstársaságnak a tagjait,1 akikkel Bibó egy szakmai közössé-
get alkotott , akikhez írásai szóltak és akikkel vitatkozott .2

Az első világháború stratégia és diplomácia hagyományos viszonyának felborulását 
eredményezte, ami nem példa nélküli az európai diplomáciában: két korábbi, európai 
méretű háború – a vallásháborúk és a napóleoni háborúk – során is előfordult. Ami 
példa nélküli, azt Bibó szavaival úgy írhatjuk le, mint a háború befejezésére való képte-
lenség.3 Ez nem merült ki az első világháborút lezáró, tiszavirág életű békében, hiszen 
a második világháború sem szüntett e meg a nemzetközi közösség ideológiai megosz-
tott ságát, és nem vezetett  általános békéhez. Az elhúzódó viták befejezésének, a tartós 
béke megteremtésének a problémája számos esetben a hidegháború végével sem oldó-
dott  meg – elég, ha a palesztin–izraeli vitára gondolunk. A nemzetközi politikaelmé-
letet 1939-ben újraalapító gondolkodók a diplomáciában bekövetkezett  fordulat megál-
lapításán túl arra keresték a választ, hogy mi okozta ezt a változást, illetve hogy az a 
diplomácia általános válságát és/vagy átalakulását jelentett e-e. A változás leírásában és 
az okok feltárásában – állításunk szerint – Bibó tevékenyen részt vett , és nagyon eredeti 
meglátásai szinte kikerülhetetlenek a változás megértése szempontjából. A cikksorozat 
ennek az állításnak a bizonyítására törekszik.
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Önmagában az, hogy a diplomácia egy általános háborúban válságba kerül, nem meg-
lepő. Valójában a leghatékonyabban békeidőben működik: a diplomácia a béke intéz-
ménye, és célja elsősorban a béke fenntartása, vagyis az erőszak alkalmazásának elke-
rülése. Eszközei is békések. A diplomácia a klasszikus felfogás szerint nem más, mint 
„a kommunikáció művészete”,4 mely ideális esetben „képes az államok közti különbsé-
geket csökkenteni, a köztük lévő konfl iktusokat civilizálni, ha lehet, kibékíteni, anélkül 
azonban, hogy a különbségeket elnyomná vagy létezésüket tagadná.”5

A diplomácia sima működésének feltétele a nemzetközi közösség működése; ugyan-
akkor ennek a működésnek a fenntartásában döntő szerepe van a diplomáciának.

Kissinger még pontosabban fogalmaz, amikor a diplomácia művészetét abban látja, 
hogy hogyan lehet

az államokat az erő alkalmazása nélkül, megegyezés útján egymáshoz kap-
csolni. Ennek egyik módja a közös cselekvés alapjának a felmutatása, amely-
nek segítségével az egyéni vágyak összebékíthetők egy általános megegye-
zés keretein belül. Mivel a diplomácia meggyőzésen és nem kényszerítésen 
alapul, feltétele az államok közti megegyezés: vagy egy legitimációs elv kö-
zös elfogadása, vagy, elméletileg, a hatalmi viszonyok azonos értelmezése 
útján, de az utóbbit a gyakorlatban nehéz megvalósítani.6

Ez a megfogalmazás különbséget tesz azon időszakok között , amikor létezett  ilyen 
megegyezés az államok viszonyában, és azok között , amikor nem:

Azokban az időszakokban, amikor a nagyhatalmak között  nem létezik ál-
talános megegyezés – és a két világháború között i időszak ilyen volt –, az 
elégedetlen tagállamok a fennálló nemzetközi rend ellen fordulnak. Ilyen-
kor az országok, ha szóba állnak is egymással, nem tudnak megegyezni, 
mert már nem ugyanazt a nyelvet beszélik. Tévedés tehát azt hinni, hogy 
a megegyezés képessége pusztán politikai akarat/készség vagy jóindulat 
kérdése lenne. Egy forradalmi nemzetközi rendben mindegyik fél úgy látja 
az ellenfelét, mint aki pontosan ezekkel a tulajdonságokkal nem rendelke-
zik. Az államok, ha kommunikálnak is egymással, a szavak alatt  gyakran 
az ellenkezőjét értik; a felszíni egyetértést pozíciószerzésre használják, egy 
esetleges, gyakran elkerülhetetlennek vélt leszámolásra készülve.7

Bibó valóban így írja le a Népszövetségben zajló vitákat:
Kevés ártott  annyira a Nemzetek Szövetsége európai presztízsének, mint 
azok a vég nélküli és terméketlen viták, amelyek elvi kérdésekké álcázva 
valójában a közép- és kelet-európai nemzetek egymás között i területi ál-
lapotának kóros állandósághiányából származtak. E népek kezén az egész 
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genfi  ideológia egyszerű politikai csatabárddá lett  egymás között i vitáik 
számára. Így váltak mind közönyösebbekké az európai közösség életbe 
vágó érdekei iránt és mind felelőtlenebbekké az európai közösség alapvető 
maximáival szemben.8

Hans Joachim Morgenthau a status quo és az imperializmus ideológiájáról beszél. 
A fennálló renddel elégedett  hatalmak a béke, a nemzetközi jog és a kis államok jogai-
nak védelmére hivatkozva utasítanak el minden változást, míg a rendet felrúgni akaró, 
ún. forradalmi nagyhatalmak az igazság és a moralitás nevében követelik a békefeltételek 
újratárgyalását (pl. Németország a két világháború között ). A két, egymással konfl ik-
tusban álló csoportot Bibó a status quo és a revizionista ellentétpárral írja le, de lénye-
gében ugyanarról beszél: az első csoport a békére hivatkozva ragaszkodik a fennálló 
rendhez; a második a béke feltételének az igazságos békét nevezi meg:

Az európai nemzetközi viszonyoknak főleg 1918 után történt túlmoralizálá-
sa okozta, hogy a közép- és kelet-európai nemzetek számára a moralista szó-
lamok egész arzenálja állott  rendelkezésre: a birtokló oldal mindenekelőtt  a 
békét, a követelő oldal mindenekelőtt  az igazságot hangoztatt a. Valójában 
azonban mindez hamis nagyzolás volt, mert ezek a kategóriák itt  nem va-
lódi értelmükben szerepeltek, hanem egyedül azt jelentett ék, amire az egy-
más között i területi vitákban felhasználhatók voltak. … a legegyszerűbben 
úgy jelölhetnénk meg ezeket a pozíciókat, hogy voltak jó gyerek nemzetek 
és rossz gyerek nemzetek, stréberek és rontópálok. Békevágyuk és igazság-
vágyuk megalapozatlansága rögtön ki is derült, ha méltányos békéről, vagy 
kétoldali igazságról volt szó. Erre az esetre a status quo országoknak megvolt 
a maguk szólama: „a revízió háborút jelent”, mely a valóságban annyit je-
lentett , hogy „kész vagyok a háborúra, ha el akarják venni tőlem azt, amit 
igazságtalanul birtoklok”. A revizionisták szólama pedig – „előbb igazság, 
azután béke” − valójában azt jelentett e, hogy „kész vagyok lángba borítani a 
világot, ha nem kapom meg azt, amit igénylek”.9

A hidegháborúban ezzel szemben mindkét fél a status quo fenntartása nevében tar-
tott a szükségesnek saját maga szerint defenzív, a másik fél szerint agresszív (imperia-
lista) külpolitikáját. Mindkét ország magát demokratikusnak, a másikat meg elnyomó-
nak és – ezen az alapon – fenyegetőnek tekintett e.10 Legitimitás hiányában mindkett ő 
ideológiai hadviseléssel vádolta a másikat. A két szuperhatalom a hidegháborút forró 
eszközökkel a perifériákon vívta, ahol mindkét fél a kapitalista vagy a kommunista 
erők támogatásával kísérelte meg ellenfelét ellehetetleníteni, illetve pozícióharcban le-
győzni.

A háború nem léte tehát nem szinonimája a békének. A hidegháború pontos ki-
fejezése egy olyan időszaknak, amikor a háborút annak ellenére sikerült elkerülni a 
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két szuperhatalom között , hogy mindkett en annak kitörésére számított ak. Ebben nagy 
szerepe volt a nukleáris fenyegetett ségnek, ami miatt  sokan a két nagyhatalom közti 
egyensúlyt nem az erők, hanem a fenyegetés egyensúlyaként írták le. Általános meg-
egyezés hiányában a diplomácia békés eszközei átadják helyüket a háborúval való fe-
nyegetésnek. A diplomácia pozitív megítélése az ellenkezőjére fordul; helyébe az ellen-
ségesnek tartott  puszta információszerzés, a kémkedés lép.

Bár a két világháború között  és a hidegháború során is Európa valamennyi orszá-
ga megtapasztalta a háború nélkül folytatott  háború mibenlétét, ez a nyugat-európai 
országokban nem járt a lakosság mindennapjait megmérgező élménnyé. Jellegzetesen 
közép- és kelet-európai tapasztalat a nyelvi háború térséget elborító jelensége, amely 
különösen a területükben megnagyobbodott  országok lakosságának vált húsbavágó 
élményévé. A felek itt  is – a látszólagos béke fenntartása ellenére – ugyanazokhoz az 
eszközökhöz nyúlnak, amelyekhez háborús felek folyamodnak, amint az indulatmen-
tes háborút felváltja a totális háború (lásd alább):

A területi vitákból származó deformált politikai gondolkodás legfeltűnőbb 
jelensége a nyugat-európai szemlélő számára oly érthetetlen és oly értelmet-
len nyelvi háború. Nyugat-európai is ismeri a nyelvhasználati vitákat…
A közép- és kelet-európai nyelvi háborúkat azonban −…− olyan népek vív-
ják, melyek több nemzedék óta az állami és nemzeti lét bizonytalanságában 
s az ebből származó félelemben élnek. E népek állami életük jövőjét az egy-
nyelvű emberek összetartozására akarják alapozni, a nyelvi háború kime-
netelétől függ meglévő vagy vágyaikban kívánt állami keretük léte vagy 
nemléte, s a nyelvi statisztika eredményeitől várják határaik vagy határigé-
nyeik sorsának az eldőltét. Ebben a lelkiállapotban hiába mondjuk, hogy 
e vidéken a nyelvi határokat lényegesen megváltoztatni nem lehet és nem 
érdemes, s egyesek megnyerését sokak elvesztésével, egyesek legyűrését 
halálos ellenségek szerzésével kell megfi zetni. Persze, hogy ilyen helyzet-
ben tisztán látó, bátor és demokratikus közvélemény és politika egyet tehet: 
maximális lehetőségeket nyújt a kisebbségnek a meglévő kereten belül, saját 
kezdeményezésből megvalósítja a legmerészebb kisebbségi követeléseket, 
amivel azonban egyútt al vállalja az esetleges elszakadás kockázatát is…. 
Ehhez azonban az kell, hogy ne féljen, és ne higgye, hogy az idegen nyelvű 
vagy kisebbségi területek leválása a nemzet halálát jelenti. Ha ezt hiszi és 
azt, hogy a nyelvi háború kimenetele egzisztenciális kérdés, akkor ez va-
lóban háború, és megnyerése érdekében előkerülnek mindazok az ádáz és 
végső eszközök, amelyeket minden nemzet nagyon jól ismer, mint kivételes 
velejárói az igazi háborúnak.
Ezen a ponton kezdődnek a kisebbségi elnyomás és a kisebbségi sérelmek. 
Teljesen reménytelen az az állandó vita, hogy a többség kezdte-e az elnyo-
mást vagy a kisebbség az államellenes agitációt. Az egzisztenciális félelem 
lelkiállapota kiszelektálja a vita résztvevői közül a józan értelem képviselőit, 
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…
A vádaskodásnak ebben az összevissza gabalyodott  szövedékében az a ke-
serves, hogy a valóság nemhogy távolodnék, hanem mindinkább közeledik 
a kölcsönös vádakban kirajzolódó rémképekhez. A közösségi rémképeknek 
ugyanis megvan az a szörnyű tulajdonságuk, hogy fantáziából születnek 
ugyan, de abban az arányban, ahogyan hisznek bennük, testet tudnak öl-
teni. …
De még ott  is, ahol a helyzet nem fajul idáig, a kisebbségi élet lassan lehe-
tetlen állapott á válik. …megszűnik teljes értékű emberi élet lenni, hátt érbe 
szorított  nyomott  élett é válik, melyet egy reális vagy kevésbé reális remény 
kompenzál: a fajtestvérekkel való egyesülés reménye. A reményből élésnek 
ez az állapota pedig, ha a remény hamarosan nem valósul meg, állandó ki-
lengést jelent a hiú fantazmagóriák és a csüggedt letargia között , s tartósan 
elviselhetetlen.11

Stratégia

A háború egészen az első világháborúig a nemzetközi rendszer természetes intézmé-
nye volt, amely még egy legitim rendszeren belül is előfordult. A különbség az, hogy 
ebben az esetben a háborút a létező legitimitás nevében, a nemzetközi rend fennálló ke-
retein belül folytatt ák. A háború célja a nemzetközi rendszer közelítése az államok által 
elfogadott  legitimitáshoz. A legitimitás tehát önmagában nem szünteti meg a konfl ik-
tusokat, csak korlátozza azok mértékét. Kissinger szerint a hagyományos értelemben 
vett  diplomácia csak egy legitim nemzetközi rendben lehetséges.12

A háború tehát az európai diplomácia fontos és elismert, vagyis jogos intézménye 
volt. Ez a nemzetközi közösség kevéssé integrált jellegéből fakadt. Raymond Aron fo-
galmazza meg a legtisztábban a diplomácia és a háború között i viszonyt, amikor azt 
mondja, hogy diplomácia és stratégia kiegészítik egymást; a kett ő csupán a politika 
egyetlen művészetének két aspektusa. A stratégia művészete ebben a felfogásban: a lehe-
tő legkisebb áron győzni – vagyis a meggyőzés helyett  a legyőzés művészete. De mivel 
a diplomácia a tágabb fogalom, a stratégiát magát is sokáig a meggyőzés egyik formá-
jának tekintett ék, és csak addig folytatt ák a háborút, ameddig ez nem történt meg, azaz 
amíg az egyikük nem engedett  a két fél között i vita konkrét tárgyában.13 Bibó így ír er-
ről: „… az indulat nélküli háború 18. századi felfogása … a háborút nem katasztrofális 
sötétbe ugrásnak, hanem politikai viták lebonyolítására alkalmas eszköznek tekintett e, 
melyet – minél kevesebb indulatt al – csupán addig a pontig kell folytatni, amíg az egyik 
fél hajlandó engedni bizonyos fokig a másiknak, akinek viszont nem szabad a hadisze-
rencse alakulása szerint tovább csigáznia eredeti igényeit…”14
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A klasszikus felfogás egyben azt jelentett e, hogy a stratégiai célokat mindig diplo-
máciai céloknak vetett ék alá: a háborút a diplomáciai célok határozták meg. Clausewitz 
híres aforizmája – mely szerint „a háború a politika folytatása más eszközökkel” – lé-
nyegében ezt a gondolatot fejezi ki.

Aron szerint többek között  ez az, ami megváltozott  az első világháború során. A stra-
tégia átvett e az irányítást a diplomácia felett , ami azzal járt, hogy a háborút konkrét és 
korlátozott  célkitűzések elérése helyett  az ellenfél teljes megsemmisítéséig folytatt ák.15 
Azt gondolták, hogy ez majd teljesen szabad kezet enged a diplomáciai tárgyalóasz-
talnál. A végtelen célok miatt  azonban a háború elhúzódott  és totálissá vált. A háború 
tétje megnövekedett , mivel immár nem egy konkrét ügyben kellett  engedni, hanem 
valódi élet-halálharcról volt szó. A békekonferenciát nem a háború kitöréséért felelős 
okok megszüntetésére, hanem bűnbakkeresésre használták. Bibó is úgy látja, hogy az 
államok nem voltak tisztában a háború kitörésének okaival, hogy miért folyik a háború, 
s a háború szörnyűségeiért a vesztes országokat tett ék felelőssé:

A versailles-i békeszerződés nem azért volt rossz, mert túl szigorú volt, vagy 
túl enyhe, hanem mert nem zárta le a kérdést, melyből az első világháború 
megszületett : a német politikai keret végleges megalakulásának kérdését. 
Nemcsak, hogy nem zárta le, de még csak meg se kísérelte lezárni, még 
a leghalványabban se tett e tudatossá, hogy mi az a kérdés, amit meg kell 
oldani. Szinte teljesen hiányzott  belőle az a minden eddigi békeszerződésen 
domináló tendencia, hogy valaminek a végére pontot tegyen. A demokrati-
kus Európa elfelejtett  valamit, amit a feudális Európa tudott : a békecsinálás 
művészetét.16

A kortársak által is felsorolt másik ok a demokratikus országok tapasztalatlansá-
ga:17 „A demokrácia történetében azonban először fordult elő, hogy Európa egyetemes 
politikai szerkezetét és státusát rendező békét úgyszólván kizárólag demokratikus ap-
parátussal és módszerekkel kellett  megkötni, s a demokrácia ennél az első kísérletnél 
megbukott . Ez volt az a szakadék, amibe az európai emberiség 1918-ban belezuhant.”18

A vesztes országok megbüntetése önmagában nem szüntett e meg a háború kitörésé-
nek okait, ezért az államok összebékítésére sem volt alkalmas. Az indulatok csillapodá-
sával a háború egyoldalú felelősségének kimondása már nem tűnt meggyőzőnek. Így 
nem meglepő, hogy a két világháború közti kor a válság időszaka, és csak idő kérdése 
volt, hogy mikor tör ki egy újabb háború:

Amilyen arányban ugyanis elcsendesedtek az első világháború által 
felvert indulatok és világosabbakká váltak a háború komplex okai, an-
nál kevésbé volt meggyőző a győztesek számára is, hogy Németország 
„okozta” a háborút, és „felelős” érette. Ezzel együtt azonban meggyen-
gült annak a jogszabálykomplexumnak, a békeszerződésnek a „kötelező” 
ereje is, melynek számos rendelkezése a bűnösség kimondásán alapult. 
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A békeszerződés immár nem úgy jelent meg a legyőzött ek számára, aho-
gyan minden jó békeszerződésnek meg kell jelennie, mint egy lezárt törté-
neti tény, hanem úgy, mint egy elveszített  per, melynek újrafelvételéhez nem 
kell más, mint új bizonyítékok produkálása.19

A demokratikus országok tapasztalatlansága és tanácstalansága azonban önmagá-
ban nem ad magyarázatot arra, milyen okok miatt  kerültek a stratégiai szempontok 
előtérbe a diplomáciai szempontok rovására; még kevésbé arra, hogy a második világ-
háború során miért ismétlődött  meg ugyanez.

Az, hogy a háború hajlamos totálissá válni, eszkalálódni, a háború logikájából kö-
vetkezett . Ezt a logikát a legkövetkezetesebben – szintén Clausewitzre hivatkozva – 
Raymond Aron fejti ki.20 A háborús célokat éppen azért vetett ék alá korlátozott  politi-
kai céloknak, hogy elkerüljék, hogy egy közösség több generációt felölelő erőfeszítése 
rövid idő leforgása alatt  semmivé váljon.21 Az indulatmentes háború a klasszikus dip-
lomácia intézménye volt. Kialakulásában nagy szerepe volt a vallásháborúk keserű 
tapasztalatának, amikor is a kontinentális Európa országai több évtizeden keresztül 
élethalálharcot vívtak egymással, anélkül azonban, hogy képesek lett ek volna legyűrni 
a másikat. A kérdés tehát úgy is feltehető: miért szakított ak Európa országai a korlá-
tolt háború több évszázados és sikeres gyakorlatával, s tértek vissza a korlátlan háború 
vészterhes gyakorlatához/elméletéhez.

Bibó ugyanis a totális háború fogalmának a 18–19. századi megjelenését már a válság 
előszelének tartja. Az Aron által is hivatkozott  Carl von Clausewitz (1780–1831), az el-
mélet egyik legismertebb kidolgozója, porosz katona és hadászati teoretikus, aki maga 
is részt vett  a napóleoni háborúkban, ugyanakkor az államok fegyveres konfl iktusát 
párbajként fölfogó, korlátozott  háború gyakorlatának a szorgalmazója. Clausewitz nem 
használja a totális háború kifejezést, csak a háború logikájáról beszél. Bibó így ír erről:

A monarchikus-feudális európai államrend megrendülésének harmadik té-
nyezője a totális háború elméletének és gyakorlatának újbóli megerősödése 
volt. A totális háború elmélete először a 18–19. század hadtudományi iro-
dalmában jelent meg, és fordult szembe a 17–18. század korlátozott , szisz-
tematikus, „játékos”, „komolytalan” hadviselésével, nem értve meg annak 
rendkívüli civilizációs jelentőségét a még korábbi korszak, a harmincéves 
háború totális háborús gyakorlatával szemben. A korlátozatlan háború 
elmélete ugyanarról a tőről fakadt, mint az uralkodói machiavellizmus 
újramegerősödése a 18. században; minthogy azonban a korlátozatlan há-
borút ténylegesen először a francia forradalom vett e igénybe az általános 
védkötelezett ség formájában, s a napóleoni hadviselés terjesztett e ki egész 
Európára, így egyike lett  azoknak a tényezőknek, melyek elsősorban a forra-
dalom eszmevilágát kompromitt álták bizonyos időre Európában.22
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A francia forradalomban elszabadult erőszakhullám nem maradt Franciaország 
belügye. A napóleoni háborúk során elárasztott a egész Európát. A kontinens legha-
talmasabb országának külpolitikája valamennyi ország sorsát meghatározta, akárcsak 
Németországé az első világháborútól kezdődően, vagy Amerikáé a második világégés 
után. Nem véletlen, hogy a klasszikus szerzők közül sokan a nemzetközi kapcsolatokat 
a nemzetközi rendszer legerősebb államának külpolitikáján keresztül vizsgálják.23 Vé-
gül is Bibó is ezt teszi, amikor a francia forradalomra és a napóleoni háborúkra vezeti 
vissza Európa egyensúlytalanságát:24

A demokrácia nagy vállalkozásának legvakmerőbb fordulata az volt, ami-
kor a francia forradalom felmondott a azt a kompromisszumot, melyet a kö-
zépkori egyház a keresztény monarcha és a keresztény lovag eszményei-
nek kitűzésével az uralmi és születésrendi társadalmi szervezett el kötött . 
A francia forradalom eszmei erőben messze túlszárnyalta Európa politikai 
és társadalmi fejlődésének bármelyik más forradalmi fázisát. Azzal, hogy 
nekiindult a kereszténység által megszelídített , de egyben megszentelt és 
védett  monarchia és arisztokrácia megdöntésének, és ad oculos bemutatt a, 
hogy nem dől össze a világ e belső erejüket elvesztett  bálványok detronizá-
lásával, rengeteg ballasztt ól szabadított a meg Európa politikai és társadalmi 
fejlődését. Innen az alkotó energiáknak az az óriás méretű kiáradása, mely 
a 19. századot jellemezte. Más oldalról azonban a francia forradalmat tökéle-
tes forradalomnak – olyannak, amely úgy szabadít fel lekötött  alkotóerőket, 
hogy aránylag kis mértékben bénít meg más eleven erőket − nem lehet mon-
dani. A francia forradalom, ellentétben az angol és az orosz forradalommal, 
fejetlen forradalom volt, hamar kicsúszott  nemcsak megindítói, hanem to-
vábbvivőinek kezéből is, és a politikai nevelés összefüggő folyamata helyett  
a bizonytalanság örvényébe és a tehetetlen kapkodás rémületébe zúdított a 
mind cselekvő, mind szenvedő szereplőit. Az ebből származó hisztérikus 
félelmet azóta sem heverte ki az európai emberiség, s Angliát kivéve az-
óta sem tudott  a nyugodt, elfogulatlan bátorság lelkiállapotában politikát 
és társadalmi reformot csinálni. A félelemnek és megrázkódtatásnak ez az 
állapota hozta létre a politikai lelkületnek azokat a szertelen és romantikus 
képleteit, melyek Európa politikai életét egyensúlytalanná tett ék.25

A nemzetközi közösség meghatározó szereplői, a nagyhatalmak politikáján keresz-
tül a nemzeti és a nemzetközi politika összekapcsolódik. Ennek oka, hogy valóban, a 
szó szoros értelmében nagyhatalmakról beszélhetünk: olyanokról, amelyek hatalma 
messze túlmutat országhatáraikon. Az európai léptékű háborúkat gyakran egyetlen 
nagyhatalom vívja Európa valamennyi állama ellen, több éven/évtizeden keresztül: 
elég a napóleoni háborúkra vagy az első és második világháborúra gondolni. A szu-
verenitás intézményének valamennyi állam részéről történő elfogadása annak be-
ismerése, hogy pusztán hatalommal egyetlen európai állam sem képes megőrizni a 
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függetlenségét. Vagyis a modern, vesztfáliai rendszer kezdetétől, ami a harmincéves 
háború (1618–48) lezárásából született , nem beszélhetünk autarkiára berendezkedett , 
egymástól elszigetelt országokról,26 hanem csak egymástól függő, egymás politikájá-
ba beavatkozni képes államokról, amelyek függetlenségét kölcsönös megállapodások, 
nem pedig saját hatalmuk garantálják.27 Ez egyben azt is jelenti, hogy egy ország bel-
politikáját leíró fogalom a nemzetközi politikában visszaköszön. Erre példa a korláto-
zott −korlátozatlan forradalom, illetve a korlátolt háború − totális háború fogalompárok. 
Az előbbi Bibó belpolitikai publicisztikájában, az utóbbi nemzetközi politikai írásaiban 
jelenik meg, de a két fogalompár összefüggése a francia forradalom értékelése kapcsán 
nyilvánvaló. Ugyanez a különbségtétel Kissingernél a fehér forradalmár − vörös forra-
dalmár ellentétpárban jelenik meg. Kissingernél a vörös forradalmár a legitim rendszer 
felrúgásával az egész nemzetközi rendszer megváltoztatására törekszik, míg a fehér 
forradalmár a rendszeren belül igyekszik elérni ugyanezt. Az elsőre példa Bismarck, a 
másodikra Napóleon és Hitler.28

Az erőszak elszabadulása – akár a forradalmi terror, akár a totális háború formá-
jában – mindenképpen visszalépést jelentett  az európai diplomáciai gyakorlat olyan 
periódusaihoz képest, ahol a közösség képesnek mutatkozott  az erőszak korlátozására, 
sőt a hatalom moralizálása irányába mozdult el. A forradalom terrorral történő azono-
sítása a francia forradalom félreértése és tehertétele, annak ellentmondásos öröksége. 
A forradalom páratlan vívmányainak köszönhetően ugyanis más forradalmak mintájá-
vá lett .29 A forradalmi terrorról azt gondolták, hogy szerepe volt a forradalom sikerében. 
Ez a politikai szereplőket az öncélú forradalmi lázban égő, az erőszakot elfogadó vagy 
egyenesen szükségesnek vélő forradalmárok és a mindennemű forradalmi változást az 
erőszaktól való félelem jegyében elutasító reakcionáriusok táborába sodorta.30 Holott  
jó politika „az adott  történelmi helyzet tényei és reálisan keresztülvihető tennivalói 
szerint” dönti el, hogy hagyományőrző és/vagy felforgató legyen, és egészen a francia 
forradalomig az európai politika legjelentősebb képviselői értékőrzők és forradalmárok 
egyszerre.31 A forradalmi elemeket ebben az értelemben nem kívánatos korlátozni, de 
törekedni kell az erőszak korlátozására. Innen a korlátolt forradalom − fejetlen forrada-
lom ellentétpár, ahol az első nem a forradalmi változások, hanem a forradalmi terror/
erőszak korlátozását jelenti.

A stratégiai gondolkodás előtérbe kerülésének némiképp ellentmondani látszik a két 
világháború közti diplomácia másik újítása: a háború betiltására irányuló törekvés. Ho-
gyan fért meg ez a két gondolat egymás mellett : volt-e realitása a háború betiltásának, 
és ha igen, mi volt? Bibó szerint sem a Nemzetek Szövetsége, sem a Kellogg–Briand-
paktum (1928), sem az 1925-ös locarnói (rajnai) paktum nem szüntett e meg a háborút, 
mint legitim intézményt (jóllehet, az 1923-as kölcsönös garanciaszerződés tervezete, 
illetve a 1924-es genfi  jegyzőkönyv kísérletet tett  rá), csak az országok háborúindításá-
nak jogát igyekezett  az önvédelem és a szankcióháború esetére korlátozni. Vagyis azt 
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próbálta elérni, hogy a háború – mint a legerősebb nemzetközi jogi szankció – kizáró-
lag jogérvényesítés eszköze legyen.32 Mindenképpen kérdés, hogy milyen változások 
vezett ek erre a törekvésre, és mi volt ennek a következménye. Köze volt-e a második 
világháború kitöréséhez, ahogy Bibó kortársai közül a legtöbben állítják, vagy a hábo-
rúnak mélyebb okai voltak?

Bibó kortársai a háború okairól:
az utópikus gondolkodás mint a háború oka

A háború okait többen egy új gondolkodásmód térnyerésére vezett ék vissza, amely 
leginkább az angolszász országokban hatott .33 Ez a gondolkodásmód teljesen elsza-
kadt att ól a politikai gyakorlatt ól, amelyet az államok az egymás közti kapcsolataik-
ban folytatt ak. Szakadék keletkezett  a két világháború közti uralkodó elméletek és a 
politikai gyakorlat között .34 Az új gondolkodásmód gyökerei a felvilágosodás óta jelen 
voltak Európában, de a 19. században Anglia, a 20. században pedig Amerika páratlan 
gazdasági fejlődésével új erőre kapott  az ember racionalitásába, a haladásba vetett  hit, 
beleértve az egyén morális fejlődésébe vetett  bizalmat. A két világháború között  a ha-
ladás eszméje; a jogba és a civilizációba vetett  hit a hatalmi szempontok elítéléséhez és 
hátt érbe szorításához vezetett . A gazdasági fejlődés lehetősége és ígérete határtalannak 
bizonyult. A meggyőződés, hogy a gazdasági fejlődés a béke és a civilizáció előmozdí-
tásának irányába hat, garantálni látszott  a civilizált módszerek térnyerését a nemzet-
közi kapcsolatokban.

A béke új garanciái között  az angolszász országokban különösen nagy szerepet tu-
lajdonított ak a gazdaságnak. Az Adam Smith-i „érdekek harmóniája” elvet a nemzetgaz-
daság területéről a nemzetközi gazdaság területére is kiterjesztett ék. Ahogy az egyé-
ni érdekek (racionalitás) követése nemzetgazdasági szinten a lehető legoptimálisabb 
gazdasághoz vezet, ugyanúgy az államok egyéni érdekeinek a követése a nemzetközi 
gazdaságban az érdekek természetes harmóniáját eredményezi majd. Ennek egyetlen 
feltétele a laissez-faire, vagyis az, hogy nemzetgazdasági szinten az államok a gazdaság-
ba ne avatkozzanak bele, a nemzetközi rendszerben pedig biztosítsák a szabad keres-
kedelmet. A feltételezett  harmóniának ugyanakkor ellentmondott  a békeszerződések 
gazdasági kitétele, amelyek célja a versenytárs kiiktatása volt.35

Politikailag az érdekek azonosságának gondolata kiterjedt egy közös békeérdek fel-
tételezésére. A nemzetközi közvélemény minden országot, amely a békét veszélyez-
tett e, ezen az alapon irracionálisnak és immorálisnak tekintett . A kollektív biztonság 
elve volt hivatott  biztosítani az új nemzetközi renden belüli békét az államok politikai/
katonai viszonyaiban. Ennek lényege: valamennyi ország összefogása egy esetleges 
jövőbeli agresszor ellen. A két világháború között  ennek megfelelően kísérletet tett ek a 
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háború intézményének betiltására. Az országok között i konfl iktusokat a Népszövetség-
hez utalták – annak feladata volt, hogy a vitatott  kérdések békés megegyezés útján tör-
ténő rendezését biztosítsa. Ezen kívül nagy hangsúlyt fektett ek az olyan demokratikus 
módszerek nemzetközi kapcsolatok területén való alkalmazására, mint a nyilvánosság 
és a közvélemény hatalma, amelyek segítségével az államok közti titkos szerződéseknek 
kívánták elejét venni, illetve egy általános leszerelést szerett ek volna elérni. Bár kielé-
gítő bizonyítékok ezt nem támasztott ák alá, mégis a titkos szerződéseket tett ék felelős-
sé a háború kitöréséért.36 Az általános leszerelés kapcsán pedig azt feltételezték, hogy 
a vesztes országok erővel történő leszerelése – a közvélemény segítségével közvetített  
észérvek alapján – megbízható eszköze a háború elkerülésének.37

Azok a gondolkodók, akik a két világháború között , illetve a második világháborút 
követően a nemzetközi kapcsolatok tanulmányozásába fogtak, energiájuk egy részét 
arra fordított ák, hogy a fenti tételek helyességét kritika alá vonják. Valamennyien a po-
litikai okokat tekintik döntőnek, szemben a moralizáló vagy a gazdasági okokat előtér-
be helyező gondolkodókhoz képest. Ennek megfelelően, elsősorban nem Németország 
kizárólagos felelősségét vizsgálják. A gazdaság szerepét pedig inkább a politikai oko-
kat elkendőző ideológiaként tekintik jelentősnek, amely az angolszász országokban a 
politikai realizmustól elrugaszkodott , túlzott  optimizmust erősített e. Ez vezetett  ahhoz 
a politikai gyakorlathoz, amely a parlamentáris demokrácia jogi megoldásait a külpoli-
tikában is követhető és a politikai fejlődés nevében egyre inkább követendő mintaként 
kezdte értékelni.

A fenti állítások valótlanságát hangsúlyozandó, számos szerző utópiának, illetve 
ideológiának minősített e azokat, egyszerre fejezve ki az állítások naivitását és/vagy a 
valódi szándékokat elkendőző voltát. Az utópia kritikája a fenti tételeket a politikai 
realitás, leginkább a hatalmi tényező szemszögéből értelmezi újra, míg az ideológia 
vádja az állítások mögött  rejlő valódi (tudatos vagy nem tudatos) érdekeket leplezi le. 
A két fogalom közti eligazodásban Mannheim Károly könyve lehet segítségünkre, aki-
nek művére mind Edward Hallett  Carr, mind pedig Morgenthau hivatkozik. Mint 
arra már fent utaltunk, az ideológia vádjának az eszmetörténeten messze túlmutató 
gyakorlati jelentősége abban áll, hogy a politikai ellenfelek a nemzetközi politikai kö-
zösség megosztott sága esetén ezzel a váddal illetik egymást, ami az esetek többségében 
nemcsak a politikai megegyezést teszi lehetetlenné, hanem a hadviselés egyik eszköze 
is. Mannheim azonban különbséget tesz az ideológia partikuláris és totális fogalma 
között :

Az ideológia partikuláris megközelítéséről van szó, amikor az ideológia 
szó használata azt jelzi, hogy szkeptikusak vagyunk az ellenfelünk által 
használt gondolatokkal és reprezentációkkal (megjelenítésekkel) kapcsolat-
ban. Úgy tekintünk rájuk, mint a valódi helyzet elrejtésére szolgáló, töb-
bé-kevésbé tudatos álcázásra, ahol a valódi helyzet elismerése nem áll az 
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illető érdekében. Ezek a torzítások a tudatos hazugságtól a csak félig tudatos 
vagy öntudatlan elhallgatásokig terjednek; a számítástól, hogy becsapjunk 
másokat, egészen az öncsalásig. Az ideológiák tanulmányozása azt a felada-
tot tűzi maga elé, hogy emberek érdekcsoportjainak, különösen a politikai 
pártoknak a többé-kevésbé tudatos félrevezetéseit és álcázásait leleplezze.38

Furcsa módon, a szándékos félrevezetéssel vagy öncsalással való gyanúsítás a fe-
lek azonos értékrendjét, valamint az objektivitás lehetőségét is feltételezi,39 vagyis azt, 
hogy a valódi szándékok leleplezésével a felek meg tudnak egyezni majd a politikai 
helyzetet illetően. Morgenthau részben ezt a stratégiát követi politikai elemzéseiben. 
Célja a hatalomnak az igazsággal való konfrontálása, a felek közt felmerülő hideghábo-
rús érvek ellehetetlenítése, és arra való késztetésük, hogy a másik fél cselekedeteinek 
okát máshol keressék.40

A politikai ideológiák megközelítésének másik módja feladja a felek között i azonos 
és objektív értékrend feltételezését. A totális ideológia fogalma a különböző nézőpon-
tok eredetét nem a tények szándékos torzításával vagy öncsalással magyarázza, ha-
nem a tapasztalatok és értelmezések alapvető különbségeivel. Ilyenkor egy konkrét kor 
vagy társadalmi csoport (osztály) ideológiájának az azonosítása a cél. Ez a megköze-
lítés – amelynek Mannheim a tudás szociológiája nevet adta41 – módszertanában is 
különbözik a pszichológiai megközelítéstől. Amíg a partikuláris megközelítés az ér-
dekek pszichológiájával foglalkozik, és feltételezi, hogy valamilyen érdek az oka egy 
konkrét hazugságnak vagy torzításnak, a totális megközelítés egy formálisabb, funk-
cionális elemzésre törekszik, ami egyáltalán nem foglalkozik a motivációkkal. Ehelyett  
a különböző társadalmi környezetben élők felfogásában rejlő strukturális különbségek 
tárgyilagos leírását kísérli meg, mivel azt feltételezi, hogy összefüggés van egy adott  
társadalmi helyzet és egy adott  nézőpont között . Még ha szükség is van az érdekek 
feltárására egy ilyen elemzés során, annak célja nem ok-okozati kapcsolat felállítása, 
hanem a totális helyzet jellemzése. Az érdekpszichológiát felváltja egy olyan elemzés, 
ahol megfeleltetés van egy konkrét helyzet megismerése és a helyzetnek megfelelő, il-
letve abból levezethető tudásformák között .42

A tudás szociológiája szellemtörténeti kutatás tárgyává teszi a felismerést, hogy 
„minden eleven gondolkodás »léthez kötött «”. Mannheim az ideológia totális fogal-
mából kiinduló szellemtörténeti kutatás két típusát különbözteti meg: az értékmentes 
és az értékre orientált megközelítést. Bibó kortársai az első, Bibó maga a második utat 
választja. Az „értékmentes totális és általános ideológiafogalom” használata esetén a 
történelmi kutatások „a probléma leegyszerűsítése érdekében ideiglenesen lemonda-
nak a tárgyalandó eszmék »helyességé«-re vonatkozó kérdésről, és sokkal inkább arra 
szorítkoznak, hogy vonatkoztatásokat mutassanak ki a mindenkori tudásstruktúrák 
és léthelyzetek között ”. Ez a fajta kutatás arra keresi a választ, „hogy bizonyos szociális 
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struktúrájú léthelyzetek hogyan kényszerítenek bizonyos létértelmezési módokra”. 
Ezen a fokon az emberi gondolkodás ideologikus jellegének semmi köze a nem igaz-
hoz, hazughoz stb., hanem „… csak a gondolkodás mindenkori léthez kötődését fogja 
jelenteni”.43 Kissinger is ezt a módszert választja, amikor az egyes országok politikáját 
helyzetükből vezeti le, amibe a geopolitikai helyzeten túl történelmi és (az egyes orszá-
gok biztonságérzetéhez kötődő) lélektani elemeket is beszámít. Az egyensúly sajátos 
természetét egy konkrét nemzetközi rendben az egyes hatalmak történelmi kapcsolatai 
határozzák meg.44

Mannheim tagadja, hogy „a történelemnek ez az első értékmentes szemlélete” szük-
ségképpen relativizmushoz vezet.45 A tudás szociológiai megközelítése, ami a tudást 
egy adott  társadalmi helyzethez/helyhez/korhoz köti, csak a régebbi típusú, pozitivista 
ismeretelmélet esetén vezet a relativizmus problémájához, amely még nem ismerte fel, 
hogy bizonyos gondolkodási területeken, mint amilyen a történelmi belátás, nemcsak a 
gondolkodás, hanem az ismeretelmélet is a létezés függvénye. Ezeken a területeken „tel-
jesen elképzelhetetlen az álláspontmentes, vonatkozásmentes tudás”, mivel „értelmes 
dolgot csak a történelmi folyamból kinőtt  problémafeltevések és fogalomrendszerek 
vonatkozásában lehet megformulázni”. Abból a feltevésből kiindulva, hogy „a történel-
mi tudás lényegileg relacionális”, amennyiben „csak állásponthoz kötve formulázha-
tó meg”, Mannheim saját álláspontját a relacionizmussal azonosítja a relativizmussal 
szemben.46 Az absztrakt tudás tagadása a mai szóval pragmatikusnak mondható, azaz 
gyakorlati tudáshoz képest, valamint a tudós politikai szerepének a kérdése a nemzet-
közi politikaelmélet területén az 1990-es években bekövetkezett  paradigmaváltás során 
új megvilágításba kerül.

Az ideológia totális fogalmának értékmentes megközelítésével szemben a második, 
értékelő ideológia (és utópia) megközelítés immár nem tekinti egy kor tételeit abszolút-
nak, hanem megkülönbözteti „ugyanannak az időszaknak igaz és nem igaz, valódi és 
hamis normáit, gondolkodási módjait, orientációs sémáit”. Ezen a ponton merül fel a 
hamis tudat problémája.47 Mannheim szerint „hamis és ideologikus egy tudat, ha ori-
entálási módja nem hozta be az új valóságot, és ezért azt tulajdonképpen eltakarja a 
túlhaladott  kategóriákkal”,48 vagy ellenkezőleg: ha a kategóriák a létet haladják túl. Az 
utóbbi esetben a hamis tudatstruktúrák „a »kortársi« létet gondolkodásban lehagyják”, 
az első esetben „még nem érik el, de mindkét esetben eltakarják”.49 Kortársaival ellen-
tétben, Bibó politikaelméletét ez a megközelítés jellemzi. Bibó az ideológiai szemben-
állásról így ír:

[M]inden úgynevezett  ideológiai rendszer helyes és aktuális programoknak 
helytelen és elavult programokkal történetileg összekeveredett  együtt esé-
ből származik; ezért az ideológiai fronton sem az a legnagyobb győzelem, 
amelyet egyik vagy másik ideológia a szó bármely értelmében a másik felett  
arat, hanem az, amit saját ideológiája keretén belül a helyes és aktuális elemek 
a helytelen és elavult elemek felett  aratnak.50
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Az ideológia totális fogalmának jelentősége abban áll, hogy egy lehetséges kiutat 
nyújt az ideológiai hadviselésből, amit a diplomácia klasszikus gyakorlatában koráb-
ban alkalmaztak is. Ezt a klasszikus gyakorlatot, a diplomácia művészetét próbálják 
meg racionalizálni Bibó kortársai, hogy ily módon tegyék emészthetővé és követendő 
mintává az amerikai külpolitika számára. A nemzetközi kapcsolatok mint önálló disz-
ciplína megalakulása azzal a törekvéssel is leírható, hogy a diplomáciai gyakorlatot 
racionalizálják.51 Ebben az értelemben a klasszikus elméletek megalkotóira is igaz az,52 
amit Mannheim minden történelmi tudásról elmond: gondolkodásukban a kor állás-
pontjához kötődnek.

Mannheim szerint ugyanis a liberális ideológia célja nem más, mint a politika racio-
nális kontrollja, és ezzel összefüggésben az irracionális (emocionális, indulati, hatalmi) 
elemek kiküszöbölése a politikából. „[A] polgárság extrém intellektualizmusa”, amely 
az élet minden területét az ész által birtokba vehetőnek kiáltott a ki, „kifejezett en tu-
dományos politikát kívánt”.53 Mintha az irracionális elemek gondolkodással, vitával, 
szervezéssel kiküszöbölhetők lennének. Mintha a parlamentek vitatársaságok lenné-
nek, ahol „elméletileg kutatják az igazságot”, és nem a „hatalomhoz, akarathoz és érde-
kekhez kötődő kollektív erők” harcának helyszínei.54 Az irracionális tagadására legjobb 
példa magának a háborúnak a tagadása, de a liberalizmus az elítélésen túl a naciona-
lizmussal sem tud mit kezdeni. Bibó értékelő megközelítésének éppen az a jelentősége, 
hogy lehetővé teszi a nacionalizmus objektív elemzését.

A liberalizmus válasz a konzervatív ideológiára, amely a diplomácia intuitív eleme-
it hangsúlyozza. A politikát elméleti vitaként megközelítő liberalizmussal szemben a 
konzervativizmus számára a politika „tapasztalati tudomány”. A történelmi konzer-
vativizmus fi gyelmét az életnek „éppen azokra az akarati-irracionális területeire”, „a 
reális erők játékára” irányítja, amelyek pusztán tanulás útján nem, csak politikai gya-
korlatt al sajátíthatók el. Az államférfi t a helyes válasz megtalálásához „a hosszú ta-
pasztalat által élesített  ösztön” segíti hozzá, „amely lehetőleg csak azok számára válik 
nyilvánvalóvá, akik már hosszú generációkon át részt vett ek a politikai vezetésben”. 
Mannheim úgy véli, a politikáról való ilyetén gondolkodás az arisztokrácia álláspontját 
tükrözi és a régi rendi uralom legitimálására törekszik.55

Végül, jóllehet az utópia fogalmával egy következő cikkben foglalkozunk részlete-
sen, itt  említjük meg az ideológia és az utópia fogalmának különbségét Mannheim el-
méletében:

Utópikus egy tudat akkor, ha az őt körülvevő „létt el” nem fedik egymást (…) 
az ilyen tudat az átélésben, gondolkodásban és a cselekvésben olyan fakto-
rokra orientálódik, amelyeket, mint megvalósított akat, ez a „lét” nem tartal-
mazza. De nem minden meg nem felelő, a mindenkori „létet” transzcendáló 
és ebben az értelemben „valóságidegen” orientáltság utópikus. Csak az …, 
amely átmenve a valóságba, a mindenkor fennálló létrendet akár teljesen, 
akár részlegesen felrobbantja.
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Mannheim szerint ez a forradalmi elem különbözteti meg az utópikus tudatot az 
ideologikus tudatt ól.56

A második világháború után teret nyert ún. realista gondolkodók a diplomácia vál-
ságát lényegében a liberális internacionalizmus térnyerésének tulajdonítják, amelyet a 
politikai realitástól elrugaszkodott  utópiaként bélyegeztek meg. Utópia vagy idealiz-
mus alatt  pedig a hatalmi tényező nemzetközi kapcsolatokban való fi gyelmen kívül 
hagyását – és a morális tényezők túlhangsúlyozását – értett ék. Ezeknek az ideáknak a 
nevében az új diplomácia nemcsak szakítani kívánt az addigi gyakorlatt al, de el is ítélte 
azt, és teljesen új megoldásokkal kívánta garantálni a nemzetközi békét. A politikusok 
közt általában Wilson elnök, illetve az európai diplomáciában járatlan, korábban el-
szigetelési politikát folytató Amerika idealizmusának tulajdonítják ezt a fordulatot.57 
Az új diplomácia alapelveit Wilson tizennégy pontban fogalmazta meg. Az első vi-
lágháborút lezáró versailles-i béke és a háború utáni rendezés lényegében ezeknek az 
elveknek a nevében történt. Valójában az új diplomáciai gyakorlat már a háború során 
megmutatkozott  annak totálissá válásában (vagyis abban, hogy a háborút nem konkrét 
politikai célkitűzés eléréséig, hanem az ellenség totális megsemmisítéséig vívták). Eb-
ben a háborús politikában pedig Amerikán kívül valamennyi szövetségese részt vett .

Mint arra a következő cikkekben kitérünk, Bibó – kortársaival ellentétben – nem 
az utópikus gondolkodásra vezeti vissza a háború okát, hanem egy sokkal alapvetőbb 
forradalmi változásra: a legitimitás megváltozására. Ennek kezdetben forradalmasító, 
később konszolidáló hatást tulajdonít. Elemzését alátámasztani látszik, hogy az első 
világháború során bekövetkezett  fordulat tartósnak bizonyult, vagyis a válság mögött  
egy mélyebb átalakulás vett e kezdetét.

*

E tanulmány Bibó gondolatait kívánta párhuzamba állítani azokkal a gondolkodókkal, 
akikkel – a cikk állítása szerint – egy tudósközösséget alkotott . Nemzetközi vonatkozá-
sú írásaiban Bibó, kortársaihoz hasonlóan, a diplomácia válságáról ír. Ennek érdekében 
a tanulmány a stratégia és a diplomácia viszonyát kívánta tisztázni, illetve megmutatni 
a diplomáciában az első világháború során bekövetkezett  fordulatot, amelyet Bibó és 
kortársai a diplomácia válságának egyik okaként/tüneteként tartott ak számon: a stra-
tégiai gondolkodás előtérbe kerülését a diplomácia rovására. A diplomácia válságának 
következménye a háború befejezésére való képtelenség volt. Az első világháborút húsz-
éves béke követt e ugyan, mégsem csitultak azok a politikai viták, amelyek a háború 
befejezése körül, már a békekonferencián megfogalmazódtak. A nemzetközi közösség 
ideológiai megosztott sága nem szűnt meg. A következő két cikk Carr,58 illetve Polányi 
Károly59 összefoglaló elemzésén keresztül mutatja be, hogy az angolszász országokat 
is megosztó ideológiai vita milyen konkrét kérdések körül rajzolódott  ki, illetve Bibó 
refl ektálását erre a vitára.
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Résumé

The Undiscovered Bibó:
István Bibó and His Contemporaries on the Crisis of Diplomacy in World War One

The article is the second piece in a series meant to prove that István Bibó should be 
regarded as the founder of the discipline of International Relations (IR) in Hungary. 
The fi rst article of the series appeared in the summer edition of Külügyi Szemle. The 
present study focuses on the changes of diplomacy in World War One, which the post-
1939 founders of the discipline interpreted as a crisis. It consisted of the subordination 
of diplomacy to strategy, the consequence being the failure of diplomacy in creating 
peace and the ideological division of the international community. The article revises 
the changed relationship of diplomacy and strategy and descriptions of the symptoms 
of the crisis in both peacetime and wartime.

Although Bibó’s contemporaries identify new diplomacy with the infl uence of 
utopian thinking in international relations in the interwar period, the continuation of 
new diplomatic practice during and aft er the Second World War suggests a paradigmatic 
shift , which Bibó foresaw. The article argues that the major diff erence in approach 
between Bibó and his contemporaries lies in their use of Karl Mannheim’s total concept 
of ideology. Bibó applies Mannheim’s evaluative concept, while his contemporaries 
draw on Mannheim’s value-neutral concept. Beyond this diff erence, the article seeks to 
show the extent to which Bibó’s use of language supports the claim that he is a member 
of the scientifi c community of IR in Kuhn’s sense.
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