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Az volt a szokásom, hogy m iután az ebédemhez megittam egy korsó sört -  a sör 
nyugtatólag hat az agyra, és a délutánjaim életem legkevésbé intellektuális részét te
szik ki - ,  sétálni mentem két-három órára. Sétám közben semmire sem gondoltam 
különösképpen, csak néztem, amit magam körül láttam, és észleltem az évszakok m ú
lását, s egyszer csak, hirtelen tám adt és megmagyarázhatatlan érzéstől kísérve, tu 
datomba úszott néha egy-két verssor, néha egyszerre egy egész versszak, és nem ezt 
megelőzően, hanem  ezzel egyidejűleg körvonalaiban homályosan felsejlett bennem  
egy vers, amelynek ezek a sorok m ajd a részei lesznek. Ezután általában szünet állt 
be, körülbelül egy órára, majd esetleg újra felbugyogott valami a forrásból. Felbugyo- 
gott, mondom, mert, amennyire meg tudtam  állapítani, az agyamba így eljutó sugal
lnak forrása egy üreg volt, vagyis, m int már említettem, a gyomorszáj. Hazaérve le
írtam a sorokat, hézagokat hagyva köztük, abban a reményben, hogy valamikor hátha 
megjön az újabb ihlet. Néha meg is jött, ha sétámra fogékony és felvont lelkiállapotban 
mentem, de néha kézbe kellett vennem a verset, és agymunkával kellett kiegészíte
nem, ami gyötrelmes és nyomasztó tudott lenni, próbálgatással, csalódással járt, és 
néha teljes balsikerrel végződött. Véletlenül pontosan emlékszem első kötetem utolsó 
darabjának a születésére. Két versszaka -  hogy melyik kettő, nem mondom  meg -  úgy 
állt össze a fejemben, ahogy a nyomtatott szövegben van, amikor a Hampstead Heath 
sarkán átm entem , a Spanyol Kocsma és a Temple Fortune-hoz vezető gyalogösvény 
között. Egy harm adik versszak némi csalogatásra megjött teázás után. Még egy kellett 
volna, de az csak nem jött; neki kellett látnom, és magamnak kellett megcsinálnom, 
ami pedig keserves m unka volt. Tizenháromszor írtam újra, és több m int tizenkét hó
nap telt el, míg végre sikerült.

Önöknek eddigre már biztosan elegük lett az anatómiából, patológiából, önélet
rajzból, és készséggel megengedik, hogy visszavonuljak az irodalomkritika nekem ide
gen területén végzett portyázásból. Végleg elköszönök. Nem azt mondom, amit Co
leridge, hogy halhatatlan elmémnek új erőt nyerek a jám bor megelégedés szent szom
batnapjából; csak megkönnyebbülten és hálás köszönettel visszatérek ahhoz, ami az 
igazi dolgom.

Domokos Mátyás

EGY SZÓKRATIKUS JELENSÉG 
SZÁZADUNK MAGYAR TÖRTÉNELMÉBEN

Bibó István neve mellett a lexikonokban, jellemzésül, általában ez olvasható: „(1911- 
1979) jogtudós, politológus, szociológus”. Már amelyik lexikonban egyáltalán szerepel, hi
szen 1949-től, a „fordulat évétől” egészen 1989-ig, a „rendszerváltozásig”, tehát egy 
jó  emberöltőn keresztül még a puszta nevét sem igen volt szabad kinyomtatni az úgy
nevezett első nyilvánosságban. Ahogyan ő maga kesernyésen tréfálkozva emlegette: 
neki csupán három  alkotóévet engedélyezett a sors, 1946 és 1949 között, a Válasz ú j
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raindulásától a folyóirat erőszakos elnémításáig. S még egy jellemző adat: halálának 
hírét sem közölte a magyar rádió és televízió; a napilapok közül is csak egyetlenegy -  
a család fizetett hirdetéseként. -  A magyarság legújabb kori igaz történetírásának el
jövendő krónikásai azonban m inden bizonnyal fel fogják majd ismerni nemes alak
jában a szókratikus ideaembert, aki az embertelenség évszázadában póztalanul és 
csendesen, de lélegzetelállító bátorsággal testesítette meg írásaival és személyes tettei
vel, gondolkodói és cselekvési erkölcsével életének és művének alapmeggyőződését: 
„az emberi szabadság és emberi méltóság egy és oszthatatlan”.

Az idézet Bibó István politikai tízparancsolatából származik, amelyet a második vi
lágháború kitörése idején vázolt fel asztalfiókja számára az Eötvös József halála óta 
eltelt évszázad alighanem legtisztább lelkű s megindítóan jóhiszemű politikai gondol
kodója, hogy félreérthetetlenné tegye: a politikában is az individuális ember a végső 
mérték, éppen ezért „az egyik ember ellen akár társadalmi helyzete, akár származása, akár 
neme vagy kora címén elkövetett minden sérelem mindenki más szabadságát és méltóságát veszé
lyezteti -  folytatódik a bibói »tízparancsolat« -, ezért az emberi szabadság minden korlátozása 
s az emberi méltóság mindenféle megalázása ellen azonnal együttesen s ha az rögtön nem lehet
séges, magában is fellép... minden közügyben meggyőződése szerint vall színt... bízik a közösség 
erejében, az emberek többségének a tisztességében, és abban, hogy ezt elegendő bátorsággal és igye
kezettel érvényre is lehet juttatni”.

Gondolkodói életművének, személyes sorsával is megpecsételt politikai tevékeny
ségének a drám áját ez a megingathatatlan meggyőződés magyarázza. A kor ugyanis, 
amelyben magára maradt, s egy halálos ítélet fenyegetésével élve eltemetődött, a XX. 
század „nem egy szörnyállamának” véres gyakorlatával éppen ezeknek az eszméknek a 
kíméletlen megsemmisítésére törekedett. De Bibó István gondolkodói és emberi lé
nyét az a meggyőződés is áthatotta, hogy az igazi gondolkodót semmiféle történelmi 
kutyaszorító vagy magánéleti verem nem mentheti föl mesterségének, az igazság ku
tatásának az erkölcsi és intellektuális kötelessége alól. Lelkiismerete dém ona hajtotta 
elméjét azokra a kegyetlenül józan és racionális elemzésekre, amelyek revelatív erővel 
eszméltették rá olvasóit az események és folyamatok saját, valódi okaira. Azokra az 
igazi indítékokra, amelyekről a „hamis konstrukciókba” m inden korban leleményes önál- 
tatással belehelyezkedő magyar közgondolkodás nem kívánt tudomást szerezni.

A lelkiismeret szókratikus jelenlétére való hivatkozás Bibó esetében semmiképpen 
sem költői túlzás, hiszen őt származása, családi környezete, amelybe beleszületett., a 
gondtalan jó  polgári miliő nem predesztinálta magától értetődő módon a magyar élet 
valódi és gyógyíthatatlannak tetsző bajainak a feltárására. „Én ugyan tudtam, hogy az 
embereket erkölcsileg egyenlőknek kell tekinteni -  emlékezett vissza kései életútinterjújában 
kora ifjúsága idejére -  de hogy ebből a társadalom komoly felborítása következik, azt nem 
gondoltam végig.” De aztán végiggondolta, s ez vezette el többek között a magyar pa
rasztság, mindenekelőtt az igen nagyszámú szegényparasztság „még kelet-európai ösz- 
szehasonlításban is példátlan mértékű anyagi és szellemi nyomorúságáruik” a felismeréséhez, 
a következmények végiggondolásához s a népi írók mozgalmának a vállalásához, 
amelynek -  Illyés Gyula szavával -  „világos gazdasági, jogi és bölcseleti rendszert kívánt 
adni" munkásságával.

De a hivatalos hamis tudat számára elviselhetetlenül kényelmetlen társadalom tör
téneti igazságok felismerése nem tette Bibó Istvánt osztálypolitikussá. A szigorúan tu 
dományos elemzés eszközeivel s máig ható érvénnyel ábrázolta „az ország közösségi életét 
lenyűgöző hazugságok hálózatát”, de miközben saját okaira vezette vissza a magyar sze
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gényparasztság több évszázados tiborci panaszát, hogy tudniillik „őket legjobban saját 
véreik, az urak nyomják el”, a „parasztgyűlölő kisnemesek” s a „mozdulatlan, rideg rendiségen 
alapuló m agyar társadalomszervezetben” a helyükbe lépő „felfelé követelődző, lefelé rangtartó  
úriemberek”, korszakos jelentőségű tanulmányaiban „a dolgot m agát n ézve” is m indig az 
egészre nézett. Mindenfajta nemzeti öncsonkítástól mentes, tisztultabb magyarságkép 
kimunkálásán fáradozott, s a klasszikus európai kultúrán nevelkedett ember gesztu
sával arra intett (volna), hogy „mi m indent csinálhat egy közösségből a valóság helyes érzé
kelése, a tehetetlenség, hazugság és félelm ek zárt köreiből való kitörés, fe ladatok vállalása, értük 
való helytállás, közös erőfeszítés és közösségi teljesítmény”. A nálunk m inden egészséges po
litikai, társadalmi és személyes cselekvést bénító divatos kollektív önsajnálat és érzelmi 
obstrukció idegmérge helyett. Ez a „m inden m agyar babonától mentes valóságérzék tette le
hetővé”, ahogyan Vas István megállapította a BiBÓ-EMLÉKKÖNYV-ben karakteréről, 
hogy egyfajta „eredetien magyar politikai gondolkodás je lentkezzen” általa, amelynek a m o
ralitásához elválaszthatatlanul hozzátartozik az is, hogy reménytelen helyzetekben is 
próbálja megkeresni a legjobb megoldást vagy, ha tetszik: a kiegyezés lehetőségét -  
megalkuvás nélkül. Aminek a nagy történelmi jelentőségű tette volt például az 1956. 
november 6-án kelt tervezete „a m agyar kérdés kompromisszumos megoldására” vagy a Ma
gyarország helyzetével és a világhelyzettel foglalkozó EMLÉKlRAT-a.

Lehetséges volna, csakugyan, megalkuvás nélküli kiegyezés? Sorsával és gondolko
dói életművével neki sikerült fölébe nőni ennek az emberi történelemben egyetemes 
érvénnyel -  és kényszerrel -  jelentkező dilemmának, s ez biztosított számára rendkí
vüli erkölcsi és lelkierőt, hogy ne csak az egyetemi katedrán, de a politikai rendőrség 
cellájában is rendíthetetlenül kitartson eszméi mellett, élete példájával is tanúsítva, 
hogy „a politikában hazudn i nem lehet. Pontosabban: lehet itt-ott hazugságokat m ondani, de 
nem  lehet hazugságra politikai konstrukciókat, politikai programokat fe lép íten i”. -  M agatartá
sának, gondolkodói és erkölcsi ars poeticájának ez a kulcsmotívuma és végső saját in
doka: az igazság szókratikus szeretete. Ez terelte őt arra a bizonyos „harmadik ú tra”, 
amelynek -  legalább az utópisztikus -  lehetőségét vélte felfedezni a népi írók mozgal
mában, amelyről (Litván Györgynek írt magánlevele jelzi) élete végéig hitte és h irdet
te, hogy „túl a m agyar realitáshoz való m inden más m ozgalom nál nagyobb közelségükön, va n  
egy olyan jelentőségük, amelyik tú lnő  a magyar viszonylatokon... olyan radikális m ozgalm at tes
tesítettek meg, amelyik egyszerre fog la lta  m agába a teljes társadalm i felszabadulás követelményét 
és a szabadságjogok teljességének és intézményszerű teljességének a követelményét: olyan szintézist, 
amelyet azóta is hiába próbálnak m egtalálni a világot szétszabdaló ellentétes világnézetek”. -  A 
szomorú valósághoz persze hozzátartozik, hogy az „egzigenciák művészetének hamis rea
listái” ezért tekintettek rá m inden oldalról idegenkedéssel és gyanakvással; ezért lát
szott a szocialisták szemében liberálisnak, a liberálisok szemében pedig szocialistának, 
ahogyan Szabó Zoltán jellemezte Bibó István magányos kívülállását a napi politika 
skatulyáin és szokványideológiáin. De hátha éppen ez volt a záloga annak, hogy 1956 
novemberében, egy egész ellenséges világgal szemben megmutassa egy szál maga, 
hogy igenis lehetséges történelm et csinálni nem történelmi eszközökkel, vagyis azok 
nélkül a módszerek nélkül, amelyeknek machiavellizmus az összefoglaló neve, sőt. 
Vannak ritka és csodálatos történelmi pillanatok, amikor nem is lehet másként. S talán 
ez a meggyőződés néha még gyakorlatilag is ér annyit, m int a III. Richárdok eltökélt
sége a biztos Rosszra, aminek elfogadott -  szentesített -  következményeként a „poli
tika” szónak világszerte a gengszterek maffiázása lett a magától értetődő szinonimája 
napjainkban.



Domokos Mátyás: Egy szókratikus jelenség századunk magyar történelmében • 1333

Bibó István mást testesít meg és mást jelképez. A politika kis csirkefogóival és nagy 
gengsztereivel szemben ő -  Ady szavával -  „fény-ember” volt, de „ködbe bújva”. S gon
dolom, Ady neve művével és alakjával kapcsolatban nem ok nélkül m erülhet föl Bibó 
utókorában. Az ő igazmondó inspirációja, csillapíthatatlan szenvedélye ugyanis, meg
győződésem ez, az Adyéval rokon érzelmi mélyrétegekben gyökerezik. A magyar és 
a kelet-közép-európai sorskérdéseket illetően lényegi mondanivalójuk szoros párhu
zamban halad, csak egyikük az Ady-vers fehérizzásának a hőfokán, a másikuk pedig 
a racionális elemzés hűtésével. De amikor Ady arról vall, hogy „harcunk a magyar Po
kollal van”, akkor Bibó az eltorzult magyar alkatról és zsákutcás magyar történelemről 
értekezik, és a közép-európai kisállamok nyomorúságának az okait boncolgatja, s ami
kor például Az AKARAT CSELÉDEI-ben Ady azt írja, hogy „Kirabolt, szegény kis magyar, /  
Kitárul afelé karom, /  Kit magyarrá tett értelem, /  Parancs, sors, szándék, alkalom”, akkor Bibó 
azt magyarázza el, hogy nem feltétlenül a legigazibb magyar a legigazabb magyar, s az 
asszimiláció és a zsidókérdés okait, tabuit világítja át; a. „hamupipőke magyar kín” törté
nelmi magyarázatát pedig a trianoni békeszerződés elé írt m egrendítő esszéjében ál
lítja elénk. -  Mindezt csak olyan ember, olyan szellem teheti meg, akire szó szerint 
érvényesek Ady sorai, hogy: „Magam s fajtám jobban szeretem /  Száz hazafias ingadozónál” 
(IFJÚSÁG háborús hitével). Olyan Valaki tehát, m int a „jogtudós, politológus, szocioló
gus" Bibó István.

(A  M agyar Örökség A la p ítvá n y  ü n nep i ülésén elhangzott laudalio. 1 9 9 8 . jú n iu s  2 0 .)


