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A német nemzet történelmének zsákutcái  
Bibó István munkáiban

Bevezetés

Bibó István élete során rengeteg témával foglalkozott, mint például a német 
politikai hisztéria okai is, melyet munkánkban vázolunk fel. Ezen hisztéria 
tárgyalása során bemutatom azt a történelmi folyamatot, melynek következ-
tében Németország létrejött, és azt is, hogy mi történt az országgal megala-
kulásának kezdete, 1871 és 1945 között. Annyi biztos, hogy a német hisztéria 
kialakulása korábbra tehető, mint az ország megalakulásának ideje, de ebben 
nincs megegyezés, mert a történészek, akik ezzel a témával foglalkoznak más 
és más eseményt jelölnek meg kiindulópont gyanánt. Bibó István a XIX. szá-
zad kezdetére datálja a hisztéria kialakulását. Ahhoz, hogy jobban átlássuk 
a dolgokat, előbb meg kell ismerkednünk Bibó életével, munkásságával, és csak 
azután jöhet a műveiben vázoltak elemzése, melynek tanulmányozása során 
úgy véljük, hogy elképzelései az európai egyensúlyról és békéről, számunkra 
egy kissé utópisztikusak.

Bibó István egy nagy műveltségű család sarja volt, aki megpróbált korának 
a lehető legjobban megfelelni és tudásával szolgálni azt. Ahhoz, hogy mind-
ezt megtehesse, rengeteget tanult, utazott, megismerte korának Európáját és 
egyre magasabbra jutva az élet kínálta pozíciók létrájának nehéz útján vált 
a XX. századi Magyarország legnagyobb politika- és jogtudorává. 

Fiatal, iskolás korától kezdve elsajátított mindent, amibe kezdett: Genfben 
megtanulta, hogyan váljon klasszikus értelemben európaivá, nagy szenve-
déllyel és hévvel vetette bele magát korának enciklopédista filozófiájába, 
mellyel csakhamar megismerkedett. Mindig is olyan dologgal szeretett vol-
na foglalkozni, mely egyben munkája és hivatása is lehet. Tanulmányútjai 
befejeztével visszatért hazájába, egyetemi tanárként kereste a kenyerét, mint 
a politikatudományok doktora.
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Az 1940-es években egyre mélyebben beleásta magát a politikába és több 
politikai témával kapcsolatos tanulmányt is megjelentetett: 1945-ben A ma-
gyar demokrácia válsága,1 1946-ban A kelet-európai kisállamok nyomorúsága 
címmel.

Az ilyen és hasonló témák kidolgozásával, briliáns elméletek gyártásával, 
Magyarország határain kívül is megismerték, és jó híre volt mindenfelé. Új gon-
dolkodásmódjával és aktív társadalmi jelenlétével miniszterelnöki posztig 
jutott, amely nem tetszett az új kommunista rendszernek, és ezzel háttérbe 
szorította őt magát és zseniális munkásságát is. Megjárta a börtönt, majd 
innen kiszabadulva nyugalomba vonult, és még meg nem jelent régi és új 
munkáinak szentelte életének hátralévő idejét. Munkái példa értékű, precízen 
kidolgozott művek. 

Témánk azért lehet aktuális, mert a Bibó-féle Európa szemlélet napjaink 
Európa-elméleteinek fontos tényezője. Továbbá azért is aktuális ez a téma, 
mert kárpátaljai szerző tolla még nem foglalkozott Bibó István jogtudós 
életének és Németországgal kapcsolatos munkájának leírásával. Ezért lett 
a kutatásunk tárgya és témája: A német nemzet történelmének zsákutcái 
Bibó István munkáiban.

Munkánk célja ráreflektálni Bibó István életének és Németországgal kapcso-
latos munkásságának főbb részleteire és bemutatni a német nemzet életének 
folyamatos változásait, valamint a változások hatásait Európára. Kutatásunk 
során a következő kérdésekre szeretnénk választ adni:

I. Ki volt Bibó István?

II. Hogyan alakult Németország történelmi helyzete?

III. Milyen okok vezettek a német politikai hisztéria kialakulásához?

Feladatunknak éreztük bemutatni, hogy milyen történelmi folyamat következ-
tében is alakult ki Németország, és milyen okok voltak az előzményei, kiváltó 
okai a német történeti hisztériának, valamint azt, hogy bemutassuk, hogy 
a hisztéria hogyan befolyásolta a németek, és ez által Európa életét.

Évfolyammunkánk főleg Bibó István munkáira támaszkodik (Válogatott 
Tanulmányok I–IV.), de Huszár Tibor, Bibó István című könyvében is-
mertetett politikai-életrajzi dokumentumok és interjúk, valamint Romsics 
Ignác, a 20. század rövid története című könyve is sok hasznos adatot tar-
talmazott.

1 Bibó István élete és munkássága 18. Online hozzáférés: http://aristotle.5mp.eu [2013. február 22.]
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A vizsgált időszak időintervalluma az 1871–1945 közötti korszak. Hogy 
megértsük Németország helyzetét, a németek életét és politikáját, vissza kell 
tekintenünk, és röviden át kell venni az ezt megelőző és kialakító eseményeket. 
Témánk földrajzi behatárolása kicsit bonyolultabb, említést kap Németország 
és Európa, az események azonban mindvégig Magyarországon játszódnak.

Szerkezetileg munkánk bevezetésből, három fejezetből, következtetésből 
és a felhasznált források és szakirodalmak jegyzékéből áll. Az első fejezet tár-
gyalja Bibó István életútját és munkásságát, a második fejezet Németország 
történelmi helyzetét mutatja be. Az utolsó fejezetben Bibó elméletét vizsgáljuk 
a német hisztéria kérdésével kapcsolatban.

I. Bibó István életútja

Bibó István 1911. augusztus 7-én született és 1979. május 10-én hunyt el 
Budapesten. Foglalkozását tekintve politikai-történetíró és jogfilozófus 
(Élesztős 1994. 836.). 

Egy többgenerációs kiskunhalasi értelmiségi családból származott. Apja, 
idősebb Bibó István (1877–1935) etnológus, filozófus, a Vallás- és Közoktatás 
Minisztérium tisztviselője a húszas években, majd a szegedi Egyetemi Könyvtár 
igazgatója volt. Édesanyja Graul Irén (1889–1979) (Élesztős 1994. 836.).

Bibó István előbb a Domonkos Lászlóné alapította Új Iskolába, majd a Mátyás 
Gimnáziumba járt, de mivel apját áthelyezték Szegedre, a Tisza parti városba, 
így a gimnázium négy utolsó évét a szegedi piaristáknál végezte el, itt érett-
ségizett 1929-ben. Ezután a szegedi egyetem jogi karára iratkozott be. Bibó 
István itt, a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen szerzett jogi doktorá-
tust 1933-ban, majd államtudományi doktorátust 1934-ben. Az 1933–1934-es 
tanévet ösztöndíjjal Bécsben töltötte, a következő tanévben pedig ugyancsak 
ösztöndíjasként Genfben végezte tanulmányait. Hazatérve tanulmányútjáról 
a királyi ítélőtáblán kezdte meg pályafutását. 1936-tól bírósági gyakornok, 
majd jegyző, 1939-től pedig bírósági titkár. 1935–1945 között az Igazságügy 
minisztériumban tisztviselő és előadó. Eközben részt vett a Márciusi Front 
szervezésében és a mozgalom programjának a megfogalmazásában, melyet 
1937 októberében adtak ki. 1940-ben letette az ügyvédi és bírói vizsgát, majd 
ugyanebben az évben a szegedi tudományegyetemen a jogfilozófia magán-
tanára lett. 1941-től magántanári előadásait a kolozsvári egyetemen tartotta 
(Élesztős 1994. 836.).

1940-ben megnősült, feleségül vette Ravasz Boriska tanárt (1909–1979), 
Ravasz László református püspök leányát. Három gyermekük született, István 
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(1941), Anna (1945), Borbála (1949) (Élesztős 1994. 836.). Ez a házasság ké-
sőbbi pályáját is meghatározta. 

A világháború évei alatt háttérbe vonult, majd a német megszállás utáni 
időkben újra színre lépett. 1944. október 26-án a nyilasok Bibót baloldali 
magatartása, a zsidókat mentesítő bizonyítványok kiadása és politikai fog-
lyok menekítése miatt letartóztatták (Élesztős 1994. 836.). Négy nap múlva 
kiszabadult, de állásából fegyelmi úton felfüggesztették. Ettől kezdve bujkálnia 
kellett. Több hónapon át Ravasz László oltalma alatt élt. A háború után a jog-
tudós, szakértelme révén, jelentős szerepet játszott a rövid életű második köz-
társaság demokratikus rendjének felépítésében. Egy, a nyugatinál is fejlettebb 
választási rendszer alapjait fektette le. 1945 februárjától az ideiglenes Kormány 
Belügyminisztériumában előbb a közigazgatási osztály, majd a törvényelőké-
szítő osztály vezetője 1946 júliusáig. Részt vett a közigazgatás, megyerendszer 
reformjának újjászervezésében és a választási törvény kidolgozásában. Még 
az 1945. év során megjelent első – nagy vihart kavaró – tanulmánya, mely 
a magyar demokrácia válsága címet viselte (Élesztős 1994. 836.). A 1945–1949 
között a Nemzeti Parasztpárt vezető politikusainak egyike volt. 1946-tól egye-
temi tanár, politika professzor, a szegedi tudományegyetem alkotmánytani és 
közigazgatástani tanszékén adott elő. De mivel ismert volt polgári nézeteiről 
és korábban már felemelte a szavát a németek kitelepítése ellen, a kommunis-
ta diktatúra kiépítése után megfosztották egyetemi katedrájától. Ezt követően 
az ELTE Egyetemi Könyvtárának tudományos főmunkatársa lett. Emellett 1946 
augusztusától a Teleki Pál Tudományos Intézet megbízott vezetője kormány-
biztosként, később elnökhelyettesként. Megválasztották az Akadémia levelező 
tagjának; székfoglalóját 1947. január 13-án tartotta „Az államhatalmak el-
választása egykor és most” címmel (Élesztős 1994. 836.). 1949 őszén a Kelet-
európai (korábban Teleki Pál) Tudományos Intézettel együtt elnökhelyettesi 
megbízatása, az Akadémia átszervezésével pedig levelező tagsága szűnt meg; 
szegedi egyetemi tanári állását 1950. december 31-én mondták fel. 1950-től 
rendelkezési alkotmányba helyezték, 1951. január 1-től a budapesti Egyetemi 
Könyvtárban könyvtáros, majd kutató volt. 1956-ban a Nemzeti Parasztpárt 
utódjaként létrejött Petőfi Párt jelölése alapján a harmadik Nagy Imre kormány 
államminisztere november 2-tól (Élesztős 1994. 836.). November 4-én a kor-
mányt képviselve egy nyilatkozatot adott ki, amelyben felszólította a lakosságot, 
hogy tanúsítson passzív ellenállást. A nyilatkozat így szól:
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Magyarok!

Nagy Imre miniszterelnök a ma hajnali szovjet támadáskor a szovjet követségre 
ment a tárgyalások folytatására, és onnan visszatérni már nem tudott. A reg-
gel összehívott minisztertanácson a Parlament épületében tartózkodó Tildy 
Zoltánon kívül már csak B. Szabó István és Bibó István államminiszter tudott 
megérkezni. Mikor a Parlamentet a szovjet csapatok körülfogták, Tildy állam-
miniszter a vérontás elkerülése végett megállapodást kötött velük, mely szerint 
ők megszállják az épületet, a benne levő polgári személyek pedig szabadon távoz-
hatnak. Ő, a megállapodáshoz tartva magát, eltávozott. Az országgyűlés épüle-
tében egyedül alulírott Bibó István államminiszter maradtam, mint az egyedüli 
törvényes magyar kormány egyedüli képviselője.
Ebben a helyzetben a következőket nyilatkozom:
Magyarországnak nincs szándékában szovjetellenes politikát folytatni, sőt teljes 
mértékben benne akar élni a kelet-európai népek ama közösségében, kik életü-
ket a szabadság, igazságosság és kizsákmányolásmentes társadalom jegyében 
akarják berendezni. A világ színe előtt visszautasítom azt a rágalmat is, mintha 
a dicsőséges magyar forradalmat fasiszta vagy antiszemita kilengések szeny-
nyezték volna be; a harcban osztály- és felekezeti különbség nélkül részt vett 
az egész magyar nép, s megrendítő és csodálatos volt a felkelt nép emberséges, 
bölcs és különböztetni kész magatartása, mellyel csupán a leigázó idegen hata-
lom és a honi hóhérkülönítményesek ellen fordult. A néhány napig napirenden 
volt utcai igazságtételeket, valamint ókonzervatív politikai erőknek minden 
fegyveres erőszak nélkül való jelentkezését az éppen megalakult kormány rövid 
úton megszüntethette volna; az az állítás, hogy evégből óriási idegen hadsereget 
kell az országba behívni, komolytalan és cinikus. Éppen ellenkezőleg, e hadsereg 
jelenléte a nyugtalanság és a zavargások legfőbb forrása.
A magyar népet felszólítom, hogy a megszálló hadsereget vagy az általa esetleg 
felállított bábkormányt törvényes felsőségnek ne tekintse, s vele szemben a passzív 
ellenállás összes fegyverével éljen – kivéve azokat, melyek Budapest közellátását 
és közműveit érintenék. Fegyveres ellenállásra parancsot adni nincs módomban: 
egy napja kapcsolódtam be a kormány munkájába, a katonai helyzetről tájékoz-
tatva nem vagyok, felelőtlenség volna tehát tőlem a magyar ifjúság drága vérével 
rendelkezni. Magyarország népe elég vérrel adózott, hogy megmutassa a világnak 
a szabadsághoz és igazsághoz való ragaszkodását. Most a világ hatalmain a sor, 
hogy megmutassák az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt elvek erejét és 
a világ szabadságszerető népeinek erejét. Kérem a nagyhatalmak és az Egyesült 
Nemzetek bölcs és bátor döntését leigázott nemzetem szabadsága érdekében.
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Megállapítom egyúttal, hogy Magyarország egyetlen törvényes külföldi képviselője 
és külképviseleteinek törvényes feje Kéthly Anna államminiszter.
Isten óvja Magyarországot!
Budapest, 1956. november 4.

Bibó István s. k. 
államminiszter 

(ld. Romsics 2011. 338–339.) 

Ám kinevezése és a nyilatkozat már nem bírt gyakorlati jelentőséggel, mert 
4-én hajnalban a Szovjetek bevonultak Budapestre és leverték a forradal-
mat (Gerencsér (szerk.) 1998. 187.). A kormány tagjai javarészt elhagy-
ták az Országházat, de ő mindezek ellenére még egészen november 6-ig 
a Parlamentben maradt. Megbízása november 12-én hivatalosan is véget ért. 
November-decemberben még kidolgozott egy tervezetet a „magyar kérdés 
kompromisszumos megoldására”. Ezután ideje nagy részét a közelmúlt ese-
ményeinek elemzésére szentelte, melyet tanulmányokban írt le és tett közzé. 
„Expozé a magyarországi helyzetről” (1956) és „Magyarország és a világhely-
zet” (1957) című tanulmányi nagy port kavartak. 1957 tavaszán emlékiratban 
foglalta össze a magyar forradalom tanúlságait, s ezt Bécsben megjelentette 
Die Presse néven 1957. szeptember 8-án. Politikai tevékenységéért 1957 má-
jusában letartóztatták és perbe fogták, s 1958 augusztusában életfogytiglani 
börtönbüntetésre ítélték (Élesztős 1994. 836.). Még 1957 májusában, amikor 
a rendőrségen kihallgatták, akkor sem hódolt be az elnyomó rezsimnek, hanem 
hű hazafi módjára ragaszkodott elveihez. Határozottan kijelentette, hogy azért 
csatlakozott Nagy Imre kormányához, mert azokkal a jövőbeli változásokkal, 
melyet ez a kormány tervezett, teljes mértékben egyet ért.  A halálos ítélettől ál-
lítólag csak Nehru indiai elnök közbenjárása mentette meg. A börtönből 1963-
ban amnesztia révén szabadult (Élesztős 1994. 836.). 1971-es nyugdíjazásáig 
a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárában dolgozott tudományos munka-
társként. Hátralévő életét ekkor még fordításra és tudományos munkáinak meg-
írására szentelte. Élete vége felé e nagy gondolkodó sok különböző betegségtől 
szenvedett. Nem egyszer volt szívinfarktusa, veseelégtelensége és agyérgörcse, 
melyek következtében többször kórházban kellett feküdnie. Legutolsó művét 
1979 tavaszán magnóra mondta. A szalagot a magnó bérlője, Hanák Gábor 
megőrizte, majd később a rajta található anyagot legépelte. A mű „A kisiklott 
forradalom és következményei” címmel megjelent a Hitel 1988. évi 2. számában. 
Utólag kiderült, hogy Bibó 1979 tavaszán egy géppel írott, majd később kézzel 
belejavított szöve get írt ehhez a tanulmányá hoz. A mag nóra mondott dolgokat 
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ezek alapján pontosították, majd kiadták e hangzatos címmel: „A kapitalista 
liberalizmus és a szocializmus-kommunizmusállítólagos kiegyenlíthetetlen 
ellentéte”. Ez a tanulmány végül is „Az európai társadalomfejlődés értelme” 
című művének alapproblémáját tárgyalja: a liberális demokrácia kialakulását 
és megvalósításának követelményeit. E műve mindenképpen befejezetlennek 
tekintendő, mert a később talált géppel írott vázlatok azt bizonyítják, hogy e mű 
csak a harmada a teljes munkának, mely Bibó halálával befejezetlen maradt. 
Következtetése a következő volt: „Csak értelmi különbség van a legokosabb 
burzsoá osztályérdek és a legokosabb proletár osztályérdek felfogása között.”2 
Életét Budapesten fejezte be. 1979. május 21-én, felesége halála után 3 héttel 
halt meg szívrohamban. Nyughelye az Óbudai temetőben található. Temetése 
több ezer ember részvételével mintegy tüntetés volt a Kádár-rendszer ellen. 
1980-ban a magyar szellemi élet 72 képviselője Emlékkönyvvel tisztelgett élet-
műve és emléke előtt. Tudományos érdeklődése átfogta a jogelméletet, a nem-
zetközi jogot, a közigazgatástant, az államelméletet, a politikai történelmet. 
Különösen a jognak a kényszerrel és a hatalommal való összefüggése, a nem-
zetközi szankciók, a nemzetközi jogerő és a nemzetközi bíráskodás problémája, 
az államhatalmak elválasztásának elmélete, a közép- és kelet-európai politikai 
fejlődés torzulásai foglalkoztatták. A Kádár-rendszerrel szembeni csöndes és 
határozott távolságtartása, erkölcsi tisztasága és gondolkodói teljesítménye 
az 1970–1980-as évekre az ellenzéki értelmiség példaképévé tették.

A jogtudós professzor iránt érzett tiszteletet mutatja, hogy Bostonban már 
1980-ban díjat neveztek el a tiszteletére, Budapesten pedig az ELTE jogi szak-
kollégiuma az ő nevét vette fel. A rendszerváltás után a harmadik Magyar 
Köztársaság posztumusz Széchenyi-díjjal adózott emlékének. 

Ifjabb Bibó István vélemény apja tevékenységének jelentőségéről a kö-
vetkező:
„1. Először: legfontosabb, általános érvényű jelentőségét annak felmutatásában 
látom, hogy a politikai és közéletben is létezhet olyan elemző és vitastílus, amely 
nem a vitapartner legyőzését, hanem meggyőzését, illetve az értelmes gondo-
latcserét és a tiszta, becsületes kompromisszumokat (mert azok is lehetségesek) 
tekinti céljának. Ezért és ennek érdekében képes a jelenségeket jóindulattal, 
elfogulatlan figyelemmel körbejárni, minden okot és szempontot figyelembe 
venni (a valóság érdekli, nem saját rögeszméinek igazolása); tud a vitapartner 
fejével gondolkodni, mert nem az ítélkezés, hanem a megértés szándéka vezeti 
(akkor is, ha nem ért vele egyet). Ahol indokolt, ott nem kerüli az önkritikát; 

2 Bibó István élete és munkássága 23 Online hozzáférés: http://aristotle.5mp.eu [2013. február 22.]
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ott is szerény, ahol mások nagyképűek. S e-mögött – ki nem mondottan, de na-
gyon érezhetően – valódi és személyes keresztyén alapok rejlenek.
2. Másodszor: tanulmányaiban mindig egyidejűleg és azonosan magas szinten, 
a vizsgált jelenség természete szerint használta a politikai, szociológiai, történet-
tudományi, államelméleti és társadalom lélektani megközelítéseket.
3. Harmadszor: konkrétan az 56-os forradalom céljait és történelmi jelentő-
ségét - gyakorlatilag a forradalom kitörésével és lefolyásával egy időben – ő fo-
galmazta meg a legtisztábban, s e megfogalmazás hitelességéért személyes 
sorsával állt helyt.
Végül: egy másik konkrét helyzetben a Kádár-rendszerrel szembeni – szelíden 
fogalmazott, de elvileg nagyon megalapozott – távolságtartásával személyes és 
egzisztenciális hátrányokat vállalva tett hitet amellett, hogy a hazugság és ön-
becsapás minden formáját el kell utasítani.”3

E világviszonylatban is kitűnő elme elgondolása arról, hogy miként lehetne a tár-
sadalomfejlődést megvalósítani a következő: „Amit a következőkben elmondani 
szeretnék, az maga is egy ilyen koncepció, elgondolás, amely az emberiség közös-
ségi fejlődéséről, annak lehetőségeiről, értelmes, kedvező irányú célkitűzéseiről 
szól, annak a teljes tudatában, hogy ez a teljes bizonyosságnak, a tudományos 
egzaktságnak az igényével nem léphet fel. Majd később ezt írta: Az elgondolás 
tehát az, hogy kitűzzük a kedvező fejlődés irányvonalát.” Vagyis Bibó István nem 
egyébre vállalkozott, mint egy korszerű társadalomfilozófia felvázolására.
Huszár Tibor és Kende Péter a következőképpen vélekednek Bibóról: 
Huszár Tibor szerint Bibó István „történelmileg került légüres térbe. A nép-
frontpolitika, amelyre életét-becsületét feltette, úgy érezte, megbukott; baloldali 
barátai egy részében csalódott, mások – éppen azok, akiket közelről ismert, 
s akikben a legjobban bízott, börtönbe kerültek; a szociáldemokrata-parasztpárti 
centrum felmorzsolódott; a kisgazdapárt számos vezetője feladta szembenállását 
a „történelmi jobboldallal”, s ő a volt uralkodó osztályok képviselőivel nem tu-
dott, nem akart szövetséget kötni. Nem látott tehát hazai politikai irányzatot, 
melyhez akár virtuálisan csatlakozhatott volna, a nyugati politikai emigrációt 
pedig akkor potenciális szövetségesnek sem tekintette, mert úgy ítélte meg, hogy 
mindazon retrográd törekvésnek, amely ellen egész életében harcolt, az emigráció 
a hátvédje és kijegecesedési pontja.” (Huszár 1989. 193.).
Kende Péter írja: „Termett e szomorú században Magyarországnak egy sokolda-
lúan képzett rendkívüli elméje, aki a nemzetet izgalomban tartó sorscsapásokból 
és bajok ból elindulva kristálytiszta világossággal helyezte be azokat a modern világ 

3 Bibó István élete és munkássága 24. Online hozzáférés: http://aristotle.5mp.eu [2013. február 22.]



237A német nemzet történelmének zsákutcái Bibó István munkáiban

alakulásának adottságaiba és a problémarendszerébe. S ez a nagy elme, aki egy-
ben nagy ember is volt, nemcsak hogy szuverén biztonsággal igazodott el a kor oly 
nagyszámú gondjában-bajában, de mint értékfelismerő és értékalkotó moralista 
még iránytűvel is rendelkezett ahhoz, hogy a lehetséges megoldások közül a leg-
tisztességesebbet válassza ki (vagy, ahogy ő mondta volna: a legtermékenyebbet). 
Bibó Istvánból, ha szerencsésebb égtáj alatt születik, minden lehetett volna: világ-
viszonylatban elismert, nagy konfliktusok megoldásában közreműködő diplomata; 
valamely fontos nemzetközi szervezet vagy bírói testület tagja, elnöke, főembere; 
államférfi, aki nemcsak egy napig van hivatalban, hanem közmegelégedést ki-
váltó tevékenységével egy egész korszakra rányomja bélyegét; vagy hivatal nélkül 
is olyan nemzetnevelő, társadalmi- és pártviszályok fölött álló erkölcsi tekintély, 
akinek véleményét a közösség dolgát érintő minden fontosabb ügyben kikérik… 
Ez lehetett volna Bibó, ha nem egy olyan magyarhonba születik, amelyet előbb 
a „német hisztéria” (illetve az annak megfelelő belső) kerít hatalmába, majd pe-
dig hosszú évtizedekre a szovjet totalitarizmus tapos le s foszt meg minden belső 
és külső autonómiától.4

II. Németország történeti helyzetének bemutatása

A német nyelv és (helytelen magyar kifejezéssel) a német „nemzeti érzés” 
(németül: das deutsche Volk) már több mint ezer éve létezik, de az egy-
séges német nemzetállam csak 1871-ben jött létre, amikor megszületett 
a Poroszország vezette Német Birodalom. Ez volt a második német Reich, 
azaz birodalom, melynek kialakulását egy hosszú és nehéz történeti folya-
mat előzte meg.

Az első német Reich, más néven a Német-Római Birodalom a Nagy Károly 
által alapított Frank Birodalom (800. december 25-én) 843-as felosztásakor jött 
létre és különböző formákban egészen 1806-ig létezett, amikor is Napóleon és 
a napóleoni háborúk egyik eredményeként felbomlott. Története során a csá-
szári hatalom gyengült, egyre nőtt a fejedelmek önállósága, akik közül a hét 
leghatalmasabb (a választófejedelmek) választották a császárt.

Luther Márton fellépésével Németországban kezdődött a reformáció, amely-
nek messze ható következményei lettek Európa szellemi életére. Magában 
Németországban pedig a harmincéves háború (1618-1648), majd a német 
kisállami rendszer megszilárdulása lett a következmény.

1815 és 1871 között Németország független államok tucatjaiból állt, ezekből 
39 a Német Szövetség, vagyis a Deutscher Bund tagja volt.
4 Bibó István élete és munkássága 24. Online hozzáférés: http://aristotle.5mp.eu [2013. február 22.]
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A második Reich, pontosabban a Német Császárság kikiáltása 1871. január 18-án 
(Winkler 2005. 198.). történt, a Versailles-i kastélyban, a franciák porosz–f rancia 
háborúban elszenvedett 1870-es veresége után. Németország egyesítésében jelentős 
szerepet játszott Otto von Bismarck porosz kancellár, a 19. századi Németország 
legjelentősebb államférfija, akit a történelemtudomány „vaskancellárként” is 
szokott emlegetni. Először megnövelte Poroszország területét, majd létrehozta 
a második német császárságot. A politikai hatalom a császár (Kaiser) kezében 
nyugodott (Almond–Powell–Strom 2006. 364.). A potenciális ellenzéki csopor-
tosulásokat időről időre keményen üldözték. A polgároktól csak annyit vártak el, 
hogy adózzanak és teljesítsenek katonai szolgálatot. 1873 után Németországban 
egyre több zsidó települt le. Hitler 1933-as hatalomra kerülése után kezdik majd 
üldözni a zsidókat, ami egész Európát érinti, Magyarországot 1944-ben (Bibó 2001. 
151.). Az erős központi kormányzat fontos eredményeket ért el a nemzeti fejlődés 
terén. Az iparosítás nagy ütemben folyt, és a nemzetközi politikára gyakorolt né-
met befolyás is egyre növekedett, de az iparosítás ereje nem volt olyan nagy, hogy 
modernizálni és liberalizálni tudja a politikát. A gazdasági és politikai hatalom 
az elit kezében összpontosult. Az állam meghiúsította a demokratikus reformo-
kat és a középosztály politikai törekvéseinek is ellenállt. Az állam mindenekfelett 
való volt, szükségletei fontosabbak voltak az egyéni és társadalmi szükségleteknél. 
A kormányzat által elkövetett hibák és a nép vak engedelmessége együttesen sodor-
ta bele Németországot az I. világháborúba (Almond–Powell–Strom 2006. 364.).

Franciaország a németek legnagyobb ellenségének számított a napóleoni 
háborúk óta, amikor is a franciák legyőzték a németeket. Ez az ellenségeskedés 
nem enyhült, és 1914-ben, az első világháború kezdetén német csapatok be-
hatoltak Franciaországba. A kezdeti sikerek után a háború rengeteg áldozatot 
követelő lövészárok-háborúvá (zickrieg) fajult. A világháború 1918-ban véget 
ért, de ez mit sem változtat azon, hogy tönkretette az országot (Ройлеке 2008. 
336.). Megközelítőleg hárommillió német katona és polgári lakos vesztette éle-
tét, a gazdaság túlfeszítődött és a császárság összeroppant. A német császárt 
lemondásra kényszerítették, majd az 1918-ban kitört forradalom leverése után 
a császárság helyén 1919-ben létrejött a Weimari Köztársaság. 

A versailles-i békeszerződés Németországot tette felelőssé a háború kirob-
bantásáért. Az új köztársaság demokratikus alapokra épült, melyet a nép által 
választott alkotmányozó nemzetgyűlés rakott le. Ezentúl az emberi jogokat 
alkotmányos garanciák biztosították és a polgárok általános választójogot 
kaptak. A közvetlenül választott parlament és a köztársasági elnök kapott 
politikai hatalmat. A különböző érdekeket képviselő pártok a politika aktív 
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szereplői lettek. Mostantól a németek megismerhették a demokráciát. A wei-
mari rendszernek súlyos problémákkal kellett szembenéznie. Az ország a bé-
keszerződés miatt elvesztette tengerentúli gyarmatait és jelentős mértékben 
európai területeket is vesztett, valamint nagy összegű jóvátételt kellett fizetnie 
a szövetségeseknek. A rossz gazdasági helyzet, mely a jóvátételi kötelezettségek 
miatt fokozatosan romlott, ahhoz vezetett, hogy 1923-ban teljesen összeom-
lott a gazdaság. A politikai rendszert radikális felkelések fenyegették és egyre 
több német támogatta az antidemokratikus pártokat, jobb- és baloldaliakat 
egyaránt. A rossz helyzetért a Weimari Köztársaságot tartották felelősnek. 
A végső csapást az 1929-es világgazdasági válság jelentette, amely nagyon 
keményen sújtotta Németországot. A munkások majdnem egyharmada el-
vesztette az állását, amiért a kormányt okolták, hogy nem tudja megoldani 
a helyzetet. Nőtt a politikai feszültség és a parlamentáris demokrácia csődöt 
mondott.  Az 1932. évi júliusi és novemberi rendkívüli választásokon a nem-
zetiszocialisták (nácik) 37,2% és 33,0%-os eredményt értek el, a nacionalista 
párt még a 10%-ot sem érte el (Hollósi 1977. 59.). A demokratikus rendszer 
lassan háttérbe szorult. 1933. január 30-án Paul von Hindenburg köztársasági 
elnök, a közrend helyreállítása érdekében Adolf Hitlert kinevezi Németország 
kancellárjává, az 1933. március 23-án született felhatalmazási törvény pedig, 
gyakorlatilag hatályon kívül helyezve a köztársaság alkotmányát, diktátorrá 
tette. Ezzel megpecsételődött a demokrácia sorsa.

A Weimari Köztársaság bukása több tényező együttes következménye. 
Az egyik tényező az volt, hogy a politikai elit és a közvélemény nem bízott 
a köztársaságban. A katonai elit gyakran gondolt vissza a régi autoriánus 
rendszerre, és ez rányomta bélyegét a demokráciára. A közvéleményt nagy-
ban befolyásolták az elit irányából érkező kritikák. A németekből hiányzott 
a demokrácia alapelvei iránti odaadás, amely megmenthette volna a nemzetet. 
Továbbá itt volt még a gazdasági és politikai válság is, ami a közvélemény to-
vábbi támogatásainak gyengüléséhez vezetett, aminek következtében megnyílt 
Hitler nacionalista törekvései előtt az ideális út. A politikai intézményrendszer 
is hozzájárult a rendszer sérülékenységéhez. A legnagyobb gond pedig az volt, 
hogy a legtöbb német alábecsülte Hitler hatalmi ambícióit, szándékait és po-
litikusi képességeit. 

1934-ben Adolf Hitler osztrák származású kancellár lett Németország biro-
dalmi elnöke is (Winkler II. 2005. 36.). Egyúttal olasz fasiszta mintára (duce) 
nemzetvezető (führer) ezzel a teljes hatalom a kezében összpontosult. A náci 
politika az önkényes hatalomgyakorlás és a törvényes formák betartásának 
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bi zarr egyvelegével ment végbe. A führer 1933 márciusában új választásokat 
írt ki és egyre jobban üldözni kezdte az ellenzéki pártokat. Bár a nácik sohasem 
voltak a választásokon abszolút fölényben, a parlament feletti ellenőrzésüket 
mégis fel tudták úgy használni, hogy olyan alkotmányellenes törvényeket 
kényszerítsenek ki, hogy azok Hitlert egyre nagyobb diktatórikus hatalommal 
ruházzák föl. Ezáltal jött létre az új autoritárius állam, a Harmadik Birodalom 
(Reich), mely a demokráciát váltotta fel és 1933-1945 között állt fenn.

A führer hatalomra kerülése után az ország szélsőséges politikai útra tért. 
A társadalmat minden szempontból a náci célokra hangolták. A rendszer szá-
mára veszélyes csoportosulásokat náci ügynökök beépítésével lerombolták. 
Az önkényuralom folyamatosan nőtt, és elfojtott minden lehetséges ellenállást. 
A kisebbségek, és ezen belül legkiemelkedőbben a zsidók elleni támadások 
egyre hevesebbek lettek. A különböző beruházások segítették a háború után 
romokban hevert infrastruktúra kiépítését és a munkanélküliség csökkentését. 
Az ország megszegte a versailles-i békeszerződést azzal, hogy újra felfegyve-
rezte, sőt növelte a hadseregét. Hitler politikája a második világháború 1939. 
szeptember 1-jén történt kitöréséhez vezetett, melybe a közép- és kelet-európai 
népek a területi vitákból fakadó pozíciójuk miatt csúsztak bele (Bibó 1986. 
187–265.). Németország és szövetségesei kezdetben komoly katonai sikereket 
értek el, a kontinentális Európa nagy részét elfoglalták, beleértve a Szovjetunió 
európai területeit is. 1942-től azonban német vereségek követték egymást 
(Taylor 2006. 112.).

1943. november 28-án, a teheráni konferencián a szövetséges hatalmak 
megegyeztek, hogy az Amerikai Egyesült Államok 1944 májusáig partra száll 
Nyugat-Európában és megnyitja az úgynevezett második frontot. Ezzel egy 
időben a Wehrmacht erőinek lekötése érdekében a szovjet Vörös Hadsereg is 
általános támadást indított a keleti fronton.

Az Egyesült Államok késlekedett a partraszállással: arra csak június 6-án 
került sor (D-day-, vagy más néven Overlord hadművelet). A Vörös Hadsereg 
a megegyezésnek megfelelően röviddel a partraszállást követően 2,5 mil-
lió katonával és 6000 páncélossal támadást indított a Wehrmacht Központi 
Hadseregcsoportja (Heeresgruppe Mitte) ellen 350 000 német hadifoglyot 
ejtve. 1945. április 16-án a szovjet Vörös Hadsereg elérte Berlint.

1946-ban megszállási zónák alakultak ki (Winkler II. 2005. 119.). A Saar-vidék 
francia fennhatóság alá került (1947–1956). A vörös terület később, 1949-től 
az NDK nevet vette fel. Az ostrom során Hitler öngyilkos lett, feleségét és kutyá-
ját is megölte, majd nem sokkal később, 1945. május 8-án Németország letette 
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a fegyvert. Ezzel véget ért a Harmadik Birodalom. A háború összesen hatvan-
millió életet követelt, ebből hatmillió európai zsidóét, akit a németek a második 
világháború ideje alatt irtottak ki. Németország a háború után teljesen romok-
ban hevert: közlekedési hálózatát lerombolták, városai romhalmazok lettek, 
milliók éheztek és lettek hajléktalanná. Hitler tervei dugába dőltek. A háború 
következményeként az ország jelentős területeket vesztett, 15 millió németet 
űztek el korábbi otthonából, és 45 évre megszállási övezetekre, ún. amerikai, 
angol, francia és szovjet zónára osztották az országot. Számos kiváló német 
tudóst, orvost, művészt, színészt, zenészt, karmestert, közgazdászt, építészt és 
mérnököt fosztottak meg évekre munkájától, gyakran indokolatlanul.

1949-ben két német állam jött létre. A Német Szövetségi Köztársaság (NSZK, 
köznyelven: Nyugat-Németország) 12 német szövetségi tartományból az angol, 
amerikai és francia megszállási övezet területén, és a Német Demokratikus 
Köztársaság, (NDK, köznyelven: Kelet-Németország) öt német szövetségi tar-
tományból a szovjet megszállási övezet területén.

1955. május 5-én hirdették ki a szövetségesek Németország korlátozott szu-
verenitását, vagyis hogy megszűnt Németország „megszállt ország” státusza. 
Az NSZK 1955. május 9-én csatlakozott a NATO-hoz, az NDK pedig május 
15-én a Varsói Szerződés tagja lett. 1961. augusztus 13-ától az NDK hatóságok 
által felhúzott berlini fal teljesen elszigetelte a két német államot egymástól.

A szocializmus európai bukása után, az 1945-ben a szovjetek által kihasított 
keleti országrész 1990-ben csatlakozott a Német Szövetségi Köztársasághoz.

Németország történelmét megismerve arra a következtetésre jutottam, hogy 
politikája 1871-től folyamatosan szemben állt a nemzetek politikájával. Ő volt 
a két világháború kirobbantója, és vesztese is. A vezető pozíciót mindig erős-
kezű politikusok birtokolták, akik egyre nagyobb hatalmat akartak maguknak. 
Közülük is Hitler volt a legkiemelkedőbb, aki már egész személyi kultuszt 
teremtett saját személyének.

III. Bibó-féle értelmezés

E fejezetben azt a kialakult helyzetet próbáljuk meg bemutatni, amiben 
Németország benne volt, és azt, hogy milyen események felelősek a német 
politikai hisztéria kialakulásáért. Az itt leírt sorok Bibó István nézeteit tartal-
mazzák. A történészek sokféle teóriával próbálják magyarázni a német hiszté-
riát, de ezek közül egyik sem állja meg a helyét nemzetközi színtéren. A német 
politikai hisztéria azt a politikai lelkiállapotok terén való elváltozást jelenti, 
amely intenzíven a XVIII. század végén kezdődött el fejlődni, s ez végzetes 
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fordulat volt Európára nézve. A II. világháború évei alatt az volt a központi 
kérdés, hogy a továbbiakban mi legyen Németország sorsa. Hiába gondolták 
azt az illetékesek, hogy tudják a helyes megoldás kulcsát, ez közel sem állt 
a kész és jó ideájához. Persze a megálmodott béke kritikus kérdéseihez tar-
tozott az is, hogy Nyugat Európa és a Szovjetunió egyet tud majd érteni vagy 
össze fog csapni azon érvek miatt, melyet saját szemszögükből jónak tarta-
nak. A legtöbben úgy gondolják a közép- és kelet-európai helyzet semmiben 
sem különbözik a világon különböző helyeken kialakuló, konfliktust generáló 
történésektől. Viszont azt a tényt se veszíthetjük szem elől, hogy mégiscsak 
ezen a kritikusnak és konszolidálatlannak mondható területen robbant ki 
mindkét világháború, s ha latolgatnunk kéne, akkor nagyon valószínű, hogy 
egy esetleges harmadik világháború gócpontja is itt lenne. Németország felé 
pedig úgy kell viszonyulni, hogy mit tekintünk az általa kreált és a világra 
szabadított bajok okának.

Létezik egy legenda, ami Németországot próbálja felvázolni a jó és gonosz 
fogalmának tükrében (Bibó 1986. 364.). A mai közhelyek két teljesen ellenté-
tes véleményt ábrázolnak. Az egyik vélemény szerint a német nép eredendően 
gonosz, erőszakos, hatalomimádó, nyájtermészetű és mindig is szembeszáll 
a többség véleményével. Ennél fogva sohasem szabad egy ilyen népnek sza-
badságot adni, ha nem tud garanciát felmutatni annak bizonyítására, hogy 
megjavult és megváltozott. A másik koncepció szerint a németek alapjában 
véve jók és kulturáltak, ők a költők és a gondolkodók népe, ezer éve a civili-
záció tartópillérei az angolokkal, a franciákkal és az olaszokkal egyetemben. 
Ők adták a világnak Beethovent, Kantot, Goethét, valamint a liberalizmus és 
a szocializmus vezető elméi e nemzet soraiból kerültek ki. Ezen felfogás szerint 
Németország példamutató fejlődését az első világháború és a versailles-i béke-
szerződés állította meg és taszította tévútra. E békeszerződés kicsit sem pozitív 
határozata sodorta a német nemzetet rossz irányba és annyira deformálta a né-
met politikai lelkiséget, hogy mindezek után már csak passzívan elfogadták és 
tűrték egy maroknyi felfegyverzett hitlerista német sanyargató rémuralmát. 
Ha pedig ez az elmélet lenne jó, akkor csak egy enyhébb békeszerződésre lett 
volna szükség és demokratikus szellemű német uralomra. 

Bibó szerint az itt a probléma, hogy reménytelenül hamisan van megközelítve 
a helyes megoldás kérdése és ennek következtében mindkét felfogás téves és 
egyáltalán nem kidolgozott (Bibó 2004. 10.).

Sokan azzal foglalkoznak, és azt vitatják, hogy a német hisztéria alkati vagy 
történeti okokból fakad. Régebben semmiben sem különbözött Németország 
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a skandináv országoktól, viszont ezek az országok sohasem akartak fellázadni 
Európa ellen. A nácik azt vallották, hogy „az egész német történelem a ma-
gasrendű, kultúrateremtő északi faj küzdelme a mediterrán anarchia, a latin 
racionalizmus, az orientális judaizmus és a harciatlan kereszténység ellen” 
(Bibó 1986. 368.). Ennek a történetfilozófiának van egy nagy szépséghibája, 
hogy éppen az északi skandinávok és angolok nem akartak tudni róla. Azt sem 
feltételezte volna senki korábban, hogy a németek örökösen lázadozni fog-
nak a különböző korokban fennálló társadalom rendszere ellen. Tény, hogy 
vannak a német népnek régóta a múltba visszanyúló beívódott alaphangjai, 
melyek a német értékvilág XX. századi deformálódásához vezettek. De az sem 
elhanyagolható feltétel, hogy hasonló történeti sors más népekben bizonyo-
san nem váltott volna ki ilyen, világszemléletben is fontos reakciókat. A né-
metekkel kapcsolatban nem lehetett tudni azt, hogy „konstans-e (állandó) 
bennük az európai fejlődésben részt venni nem akarás, az európai közösségi 
élet alapelveit elfogadni nem tudás és Európa ideáljaival való agresszív szem-
befordulás” (Bibó 2004. 11.). Ha azt gondoljuk, hogy a németek XX. századi 
tombolása nem alkati, hanem történetileg kinyomozható okokra megy visz-
sza, akkor sem gondolhatjuk azt, hogy a „jó” Németország egyik pillanatról 
a másikra kialakulhatott volna. Ezen kívül azt sem mondhatjuk, hogy a hit-
lerizmus és a követői a közösségi hisztéria kialakító okai. Mert a hitlerizmust 
sem a hitleristák tábora emelte hatalomra, hanem legalább annyira közre 
játszott ebben az antihitleristák ügyetlenkedése valamint a különböző rossz 
helyzetek és zsák utcák összessége. Azon is felesleges töprengni, hogy mikor 
és hogyan alakult ki az egész német közösségi élet deformálódott fejlődése. 
Ezt a folyamatot pedig nem foghatjuk csupán a versailles-i békeszerződésre, 
mert legalább ennyire felelős volt a nemzetfejlődésért a korábbi porosz mili-
tarizmus és a wilhelminus hatalomkultusz. Sokan azt próbálják megfejteni, 
hogy a politikai hisztéria oka Versailles, vagy alkati romlottság. Abban alig 
kételkedhetünk, hogy a romlottság okai történeti eredetűek, csakhogy ezek 
az okok régebbiek, és sokan, akik ezzel foglalkoznak nem mennek túl a bé-
keszerződés idején, akik viszont túlmennek, azok meg egészen elmennek 
Arminusig (Bibó 1986. 370.). Robert Gilbert Vansittart (1881–1957) angol 
diplomata, államtitkár, és William Brown, a német történeti hisztéria és 
agresszió okaként a wilhelminus Németországból merített közvetlen tapasz-
talatain keresztül számoltak be. Tapasztalatai alapján Brown a következőket 
mondta a War and the Psychological Conditions of Peace című művének 
II. bővített kiadásában: 
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„A hitlerista Németország hatalmi őrülete nem kisebbségi érzésből, hanem para-
noid lelki alkatból, a valóságos erők túltengő átérzéséből fakad, mert hiszen meg-
volt már a valóban hatalmas wilhelminus Németországban is, amelyet semmiféle 
Versailles-szerű megaláztatás nem ért. Amiből az is következik, hogy a német 
hatalmi őrület mindannyiszor meg fog jelenni, valahányszor a németség a való-
ságos hatalom bizonyos fokát eléri. Ebben tehát meg kell akadályozni.
A kérdés helyes megválaszolása az, hogy a német politikai lelkület deformálódása 
történeti eredetű, vagyis konkrét okokból, szerencsétlen történeti előzményekből 
származik, tehát szerencsés fordulatokkal meg is gyógyulhat. A szerencsétlen 
történeti előzmények azonban nem Versailles-ban, hanem több száz évvel ko-
rábbi időpontban kezdődtek.
E mű célja bemutatni a német politikai lelkület zavarának történeti előzményeit, 
éspedig attól az időponttól kezdve, amikor ezek a történeti előzmények határo-
zottan kártékony és veszedelmes fordulatot vettek, vagyis az 1800-as évek elejétől 
kezdve.” (Bibó 2004. 12.)

Van egy tárgyalásmód (Bibó 1986. 371.), mely a háború kialakulása mögött nem 
a gazdasági okokat jelöli, hanem a gazdasági fejlődési folyamatok mellékhatásait. 
Ez a mód a gazdaságot csak kísérő oknak és érdeknek titulálja, s ez szemben áll 
azzal a közhellyel, hogy a háborút gazdasági érdekellentétek robbantják ki. Marx 
felfedezte azt, hogy a politikum mögött sokszor állnak gazdasági okok, és valószí-
nű, hogy ez fordítva is megvan (Bibó 1986. 372.). A politikumnak sokszor egész 
népek lelki magatartását befolyásoló hatása van bár a legtöbb ember a világon 
apolitikus, sőt politikaellenes (Berend 1986. 56.). A politika a „polisz” szóból ered, 
ami a közösség ügye, helyzete és viszonya az egyes emberekhez. S a közösségi élet 
mindenkit érdekel a 18–19. század óta, amikor is megjelent a modern közösségi 
érzés, ami elárasztotta egész Európát. Ebből alakult ki az a helyzet, hogy a nem-
zeti közösségek ügyeiből mindenféle közösségi hisztéria alakult ki, amelyeknek 
nagy befolyásuk volt az európai status quo végleges megbillenésében, s ezek közül 
magasan kiemelkedik a német nemzet ügye. Tisztában kell tehát lenni a politikai 
hisztériák természetrajzával. Azok a vélemények, amelyek közel állnak a kor po-
litikai jelenségeinek megmagyarázásához, két véglet között mozognak. Az egyik 
egy naiv nacionalizmusból, a másik pedig egy naiv emocionalizmusból ered (Bibó 
1986.371.). Az első az érdekeket, a második a tömegérzelmeket nevezi meg a po-
litika mozgatórugójaként. Viszont a kialakuló helyzetektől függően az indulatok 
és az érzelmek is állhatnak döntő pozícióban. 

A politikai lelkiállapot a 18. század végén döntő és végzetes fordulatot vett, 
ami lázas változások folyamatát indította be. Ezek a változások pedig bi zonyos 
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pontokon rossz döntéseket hozhatnak. A kezdetben vezető szerepet betöltő 
monarchia és arisztokrácia lassú tekintélyvesztése a közösségi érzelmek fel-
erősödéséhez és eltömegesedéséhez vezetett, amelyek pedig a modern nacio-
nalizmusban nyilvánultak meg. Ezáltal pedig döntő politikai jelentőséghez 
jutnak bizonyos lelkiállapotok, melyeket hisztériáknak könyvelnek el (Bibó 
1986. 213.). De nem nevezhetünk minden, az átlagosnál hevesebb politikai 
érzelmet közösségi hisztériának. A politikai hisztéria „lelki zavarait” nem lehet 
egyéni lelki zavarral vagy tömeghisztériával összekeverni. A közösségi hisztéri-
ák nem magának a közösségnek, hanem az egyéni lelki állapotok összességének 
hatásaiból alakulnak ki. Viszont az egyéni lelkiállapotok külön-külön nem 
feltétlenül hisztériásak, mert a hisztéria gyakran több nemzedéken keresztül 
megy végbe. A hisztéria, ha rossz is, végső soron tűnhet az adott helyzetben 
józannak, reálisnak és kikerülhetetlennek a hisztérikus szemében. És azon is 
felesleges gondolkodni, hogy a közösségnek hány százalékát teszik ki a hiszté-
riások, de az tény, hogy a közösségi hisztériák kitermelnek egy bizonyos ádáz, 
vak és korlátolt emberfajtát, akik feltétlenül terjesztik a hisztéria veszélyes osto-
baságait. Ez az emberfajta pedig bármilyen környezetben kialakulhat, és nem 
lehet kiirtani, mert újra és újra kitermeli a közösség (Bibó 1986. 376.). 

A politikai hisztéria kiváltó oka a közösség valamilyen megrázkódtató tör-
ténelmi tapasztalata, aminek megoldása legtöbbször meghaladja a közösség 
erejét. Az a közösség, amely a maga erejéből meg tudja oldani a feladatokat, jól 
és biztonságban élhet. Az egyensúlyozott közösség, bármilyen heves reakciót 
mutat is, mindig meg tudja oldani a problémáit és nem esik hisztériába, mert 
az maga a probléma elől való kitérés. A politikai élet egészét eldöntő, csaknem 
krónikussá váló hisztériák klasszikus területe Közép- és Kelet-Európa volt. Sok 
olyan helyzet van, amely meghaladja a közösség teherbíró képességét, s ezeknek 
különböző okai vannak, melyek által magoldhatatlannak tűnnek az aktuális 
feladatok. És ezt sok esetben a közösség nem meri magának bevallani, hanem 
különböző, megoldásnak tűnő illúziót kerget (Bibó 2004. 15.). A hisztérikus 
közösségekben mindig erősebb lesz a hamis önértékelésre való hajlam. A kudar-
cok sokasága azt eredményezi, hogy hamis és aránytalan reagálások képződnek 
a környezet külső behatásaira. A hisztérikus közösség mindig keres valakit vagy 
valakiket, akikre ráháríthatja a felelősséget, hogy ezáltal úgy érezhesse, hogy 
ő semmiféle hibát nem követett el. Az ilyen embert vagy közösséget nem sza-
bad bíztatni, mert akkor még jobban elhiszi, hogy jó dolgot művel és nehezebb 
fába vágja a fejszéjét, ami könnyen katasztrófába süllyedhet. A katasztrófa után 
bekövetkezhet gyógyulás, vagy még intenzívebb hisztérikus állapot.
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Az európai egyensúly megbillenésének egy hisztériasorozat volt az elindítója. 
Az első kiindulópontja e sorozatnak a francia forradalom külpolitikai hisztéri-
ája, mely a napóleoni forradalmár diktatúrát találta ki. Ezt követi a poroszság 
hisztériája, ami a jénai vereséggel kezdődött, majd a franciák félelmi hiszté-
riája. Bár ezek is súlyos történelmi pontok voltak, de ezeknél sokkal radiká-
lisabb volt a versailles-i Németország hisztériája, melynek sorsa a nemzetek 
szeme előtt játszódott le. E sorozatból alakult ki a wilhelminus és a hitlerista 
hisztéria, mely egységet alkotott. Az 1918–1919-es év események az egyiknek 
a végét, és a másiknak a kezdetét jelentették. A német hisztéria kezdetének 
tárgyalását tehát 1806-tal, a Német-római Szent Birodalom felbomlásával és 
a Poroszország ezzel összefüggő katasztrófájával kell kezdeni. A hisztériának 
két fázisa van: az első egy válságos zsákutcás helyzet, melyen a közösség nem 
tud úrrá lenni, a második pedig a megoldásnak tűnő zsákutca, mely kataszt-
rófába sodródik.   

A német hisztéria gyökereit a történészek öt nagy zsákutcából származtat-
ják (Bibó 2004. 18.): 

Német-római Szent Birodaloma. 
A német szövetségb. 
A wilhelminus német császárságc. 
A weimari Német Köztársaságd. 
A hitleri Harmadik Birodalom e. 

Ezek közül az utolsó kettőnek tulajdonít politikusunk fontosabb szerepet, s eze-
ket kifejtve leplezi le a jó és a rossz Németország legendáját. A másik hármat 
csak egyszerű közhelynek tartja. 

Mindenesetre az megkérdőjelezhetetlen, hogy a német nemzet egy nagyon 
nehéz és gondokkal teli utat járt be, és már a 9. század óta létező realitás Európa 
politikai szerkezetében. Folyamatos változások közepette alakult ki, előbb 
a német törzsek területe alakult meg Német Lajos keze alatt a verduni szer-
ződés után, majd Nagy Károly „vaskeze” összefogta a négy törzset s ezek már 
önszántukból gyűltek össze „német” királyt választani. Németország hűbéri, 
nőágon folytonos dinasztia és királyi hatalom lett az ezt követő századokban. 
Később a „Libertas Germanica” (Bibó 1986. 384.) lehetővé tette a nagy földes-
urak és fejedelmek szabadságát és abszolút hatalmát. Ez pedig erősen szemben 
állt a nép szabadságvágyával. A nemzetek fejlődése már az 5–6. században kez-
detét vette, s a 19–20. században már csak néhány kisebb, de jelentős nemzet 
csatlakozott az eddigiekhez. A német királyság uralkodói a Habsburgok voltak, 
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és ők is maradtak a vesztfáliai béke után is. 1789-ig a nemesség volt a nemzet-
nek, mint közösségi formának a tudatos képviselője. De amikor a két német 
nagyhatalom (Ausztria és Poroszország) 1792-ben megpiszkálta Franciaország 
fenevadját, ráébredt arra, hogy nem bír a felkelt nép eszeveszett tombolásával 
és később Napóleonnal, s ennek viselnie kellett következményeit, mely terü-
leteire is kihatott (elvesztette a Rajna vidéket). 1806. július 12-én megalakult 
a Rajnai Szövetség és ugyanebben az évben szétesett a Német-római Szent 
Birodalom.

Schiller kiemeli a világuralomért küzdő két nagy nemzetet, Angliát és 
Franciaországot, s arra nem is gondol, hogy rajtuk kívül van más nagy nem-
zet, mely éppen a sajátja (Bibó 1986. 387.). 

Az 1806. évi sokk ráébresztette a németeket arra, hogy csak egy erős és 
hatalmas állam képes egységes lenni és megvédeni azt, ami az övé. II. Ferenc 
1806-ban lemondott a német-római császári címről, de előtte az 1804-ben 
felvett osztrák császári méltóságot megtartotta. Ennek oka, hogy Napóleon 
ebben az évben császárrá koronázta magát. A politikai forma kielégítése miatt 
1815-ben létrejött a Német Szövetség, mely 1866-ig tartott. E laza szövetség 
célja Németország külső és belső rendjének megtartása s az egyes német 
államok önállóságának és függetlenségének biztosítása volt. Az uralkodó 
Habsburg-ház folyamatosan gyengült, szerepük egyre kisebb lett Európában. 
Lassan kiszorultak Németországból és Olaszországból, valamint a császárság 
kilencszáz esztendős szférájából. 

1848 a forradalmak éve volt. A forradalom éveiben kiderült az szerencsétlen 
tény, hogy a jogilag és történetileg vezetésre hivatott állam, az osztrák állam 
háromnegyed részben nem német népekből tevődik össze. A német egység meg-
tartása egyre megoldhatatlanabb lett a területi fejedelemségek fenntartása mellett. 
1867-ben megalakult az Osztrák-Magyar Monarchia, 1871-ben pedig a porosz 
királyi ház vezetése alatt létrejött a német egység, egy „új” Németország, mely 
folyamatosan erősödött 1914-ig. Ezek dinasztikus kompromisszumok voltak. 

1914-ben kirobbant az első világháború, melynek elsődleges kirobbantója 
a történészek szerint a német irreális és egyensúlytalan külpolitika volt (Bibó 
1989.). A háborút a németek megsínylették a versailles-i békeszerződés pontjai 
következtében, melyben erről rendelkeztek: diktált béke, háborús bűnösség 
kimondása, jóvátételek, egyoldalú lefegyverzés, az anschluss eltiltása. Emiatt 
a németeken erős kisebbségi érzés lett úrrá. 

1918-tól 1933-ig a weimari Német Köztársaság vette át a vezető szerepet. 
Ezen évek alatt eltűntek a politikai fejlődés útjában álló kiskirályok, de a po litika 
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még mindig zavarodott maradt. 1924-ben kidolgozták a Dawes-tervet (Bibó 
1986. 709.), mely az ország talpra állítását volt hivatott elősegíteni. Sokan úgy 
tartják, hogy a békeszerződésben kiszabott pontok enyhék voltak Németország 
irányába. A versailles-i szerződésről Ferrero ezt mondja: „kezdete volt a leg-
nagyobb félelemnek, mely valaha az emberiséget gyötörte, és azzá a sárkányfog-
vetéssé lett, melyből az európai emberiség legszörnyűbb félelem szülte monstruma, 
a hitlerizmus kikelt”. „Aventure és Reconstruction” című művében Ferrero leírta 
az európai egyensúly rendszerének békeszervező technikáját (Bibó 1986. 434.). 
A német kudarcok sokasága felemésztette a nemzetet, mely 1933-ban, Hitler 
hatalomra jutásával teljesen kifulladt. Ettől kezdve mindenki Hitlertől várta 
a német egység kivitelezését, csodálták őt, a Führert. Ezt bizonyítja Hitler 
önéletrajzi műve is, a Mein Kampf. Beindult a német hatalomkultusz és anti-
szemitizmus is. A hitlerizmus leszámolt az európai együttélés alapelveivel és 
önrendelkezési csapdába esett. Önrendelkezési jog és hatalomkultusz, demok-
rácia és személyes uralom (Führerprincip), egyenlőség és fajelmélet (születési 
szelekció) jellemezte mostantól az országot. Ezek a túl erős érvényesülési 
törekvések nehezítették meg a legújabb korban a német probléma megoldá-
sát. De mára már ezek az okok is eltűntek, és a hisztéria is megszűnni látszik 
(Bibó 1986. 277.).

A német hisztérikus politikai a XIX. század elején kezd el kialakulni. 
Németország 1871-es megalakulása, a két világháború, a Weimari Köztársaság, 
de főleg a Hitler által megkezdett fasiszta uralom politikája volt a leghisz-
térikusabb időszak. A második világháború után Németországot felosztják 
négyhatalmi zónára. Ezáltal a német politika háttérbe szorult. Majd miután 
az ország újra független lett, a politika javulni és stabilizálódni kezdett. 

Összegzés

Bibó fiatal korától kezdve folyamatosan tanult, képezte magát, megismerke-
dett a filozófiák különböző ágazataival, melyek gondolkodásmódjára nagyban 
hatottak. Külföldi egyetemeken tovább fejlesztette tudását. Miután végleg 
visszatért Magyarországra, egyre jobban érdekelni kezdte a politika, a poli-
tikával foglalkozó tudományok. Sok munkahelye volt. Alkalmazták könyv-
tárosként, egyetemi tanárként, mondhatni az alsó szintről eljutott egészen 
az államminiszteri pozícióig. Egész élete során tanulmányokat írt, melyeket 
méltán mondhatunk remekműveknek, de ezt kora nem becsülte meg. Csak 
halála után kezdték megbecsülni az írásait, melyeket kiadva megismerte 
egész Európa.
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Megismerve életét, azt lehet állítani, hogy arra nagyban kihatottak az or-
szág sorsát érintő és befolyásoló intézkedések, a filozófia tudományága, és 
az, hogy külföldi évei alatt megismerte Európa helyzetét és a népek hazájuk 
iránti szeretetét.

Bibó István egy jó hírnek örvendő család sarja volt. Tanult, politikával foglal-
kozó, ismert ember lett belőle, majd nézeteiért, különböző tanulmányai miatt, 
és a kommunista politikával szembeni magatartásáért háttérbe szorították, 
még a börtönt is megjárta. Politikával foglalkozó írásai kiadásra kerültek aktív 
politikai éveiben és nyugalomba vonult évei alatt is.

Az 1930-as évek elejétől egészen haláláig műveket írt, melyeknek többségét 
halála után adták ki. Vezető ideológusként számos történet- és aktuálpolitikai 
kérdésről fejtette ki véleményét tanulmányokban és esszékben. Az 1950-es 
évektől feketelistára kerül, 1957-ben letartóztatják, majd börtönbe zárják, 
ahonnan öt év elteltével, amnesztiával szabadult. Nyugdíjazásáig könyvtáros-
ként dolgozott a Központi Statisztikai Hivatalban.

Bátorsága, gondolkodói teljesítménye és erkölcsi-, hazaszeretet iránti tisz-
tasága miatt, az 1980-as évekre az ellenzéki törekvések példaképévé vált. 
Őt és műveit igazán csak halála után ismerte meg a világ. Gyakran nevezik 
a „nemzet lelkiismeretének.”

Németországgal kapcsolatos munkái és a német politikai hisztériával kapcso-
latos tanulmányai rengeteg elképzelést, teóriát, egyéni gondolkodásmódot tar-
talmaznak, melyek a helyes békecsinálást emelik ki, mint fő gondolatmenetet. 
A hisztériák kezdetét a XIX. század kezdetére teszi. Leírja, hogy a hisztérikus 
politika egyre nagyobb és súlyosabb lett az országot sújtó események miatt, és 
a mindezen folyamatnak Hitler volt a betetőzője. A második világháborúban 
elszenvedett német vereség következtében zónák alakultak ki a területen, 
s az ezt követő időkben kezdett a helyzet pozitív irányvonalat venni.
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