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Rendszerint nehéz egy életművet úgy értékelni, hogy azt különböző időszakokra és 
munkaterületekre bontva s ezeket egymástól elszakítva a részeket külön-külön kell mérle
gelni. A könyvtáros Bibó Istvánnál ez nem nehéz: Bibó István könyvtári munkájában is 
egész Bibó István volt.

Élete útját a családi sorsformálás is alakította. Édesapja a szegedi Egyetemi Könyv
tár nagynevű igazgatója volt. Bibó István pedig kétszer lett és volt élete folyamán könyv
táros. Különböző jellegű könyvtárakban, különböző beosztásokban. Az általa is nagyon 
tisztelt, de tulajdonképpen képességeihez, tehetségéhez, érdeklődési területéhez képest 
is szűk működési területeken — így a könyvtárosi pályán is — munkájában szorgalmas, 
a végtelenségig lelkiismeretes; megtalálta azokat a munkaalkalmakat, ahol elsősorban szol
gálni, de emellett maradandót alkotni is tudott. Egészen kivételes általános és jogi művelt
ségét, alkotótehetségét, emberi magatartását: a mindig szerény, mindig tisztalelkű, mindig 
segítenikész, igaz emberét, elveinek, az igazságnak konok megszállottjáét még azok is 
tisztelték, akik — számos kérdésben — vele ellentétes nézeteket vallottak.

Hosszú és küzdelmes pályafutásának megpróbáltatásai hatvanhét éves korában 
vitték sírba Bibó Istvánt. Az új, jobb Magyarországot tervező-építő sok barátjával együtt, 
ő is Szegedről indult el. A szegedi egyetem jogi karának elvégzése után Bécsben és 
Genfben folytatta tanulmányait. Irodalmi működését nagyon korán kezdte. Jogi folyóira
tokban ebben az időszakban közzétett tanulmányai, recenziói után alig huszonnégy éves, 
amikor Kényszer, jog, szabadság címen önálló tanulmánya jelenik meg (Szeged, 1935.). 
1937 után az Igazságügyminisztériumban dolgozik. Haladó gondolkodása itt tettekben is 
megnyilvánul. 1942-ben a Kolozsvári Egyetem magántanára. A felszabadulás után 
1945—1946-ban belügyminisztériumi osztályfőnök, kodifikátor, de közben megíija 
a Kis államok nyomorúsága c. munkáját (Bp. 1946.) s tanulmányt ír a közigazgatás újjá
szervezéséről. 1946-ban akadémiai levelező tag, 1946—1950 között szegedi egyetemi 
tanár, 1947-től a Keleteurópai Tudományos Intézet igazgatóhelyettese.

A volt miniszteri osztályfőnök, egyetemi tanár, akadémiai levelező tag, kutató
intézeti vezetőhelyettes először 1950-ben került könyvtárba: a budapesti Egyetemi 
Könyvtár lett a munkahelye. A mindennapi könyvtári munka mellett is megtalálta azokat 
a lehetőségeket, ahol új munkaterületére szorítva, a könyvtárügy egy-egy területén 
alkotni tudott. A Könyvtárban a szakozási munkák ellátása mellett közreműködött 
a Könyvtár szakozási rendszerének továbbfejlesztésében. Részt vett az Országos Osztályo
zó Bizottságban, mint a jogi szakterület előadója.

Ebben az időszakban kapcsolódott be az Állam- és Jogtudományi Intézetben folyó 
nagyarányú bibliográfiai gyűjtésbe, amely az 1825—1945. évek magyar állam-és jogtudo
mányi bibliográfiájának összeállítására indult. Ez a munka — sajnos — befejezetlen ma
radt. Cédulaanyaga — s ebben Bibó István munkája is — ma is a legrészletesebb hazai
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tájékoztatási eszköz ennek az időszaknak a jogi irodalmához. Részt vett a magyar 
Állam- és jogtudományi bibliográfiai sorozat (1945—) egyes korábbi köteteinek anyag- 
gyűjtésében, illetőleg az egyes kötetek anyagának lektorálásában. Ezek a sorok legyenek 
munkásságának elismerő bizonyítékai, bár a munkák nem tüntetik fel a nevét.

Az Egyetemi Könyvtárban Bibó István 1957-ig dolgozott.
Másodszor 1963-ban lett könyvtáros: a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárában 

a szerzeményezést irányította. Kivételesen széles látóköre, lelkiismeretessége, szorgalma 
ezen az új munkaterületen is érvényesült. 1971-ig, nyugdíjba meneteléig dolgozott itt.

Ezidőtájt kapcsolódott be ismét a bibliográfiai munkába. Az MTA Állam-és Jogtu
dományi Intézete a magyar jogtudomány régi adósságát kívánja törleszteni azzal, hogy 
összeállítja a reformkor (1825—1848) magyar állam- és jogtudományi bibliográfiáját. 
Amikor a munka során szükség lett különleges szakértelmének igénybevételére, vállalko
zott arra a munkára, amelyet ma már csupán egyik kezünkön is megszámlálható szakem
ber tud ellátni.

A bibliográfia összeállítása kapcsán szükségesnek mutatkozott a magyar országgyűlé
sek egyik állandó intézményének „az országlakók bizottsága” (Deputatio Regnicolaris) 
tevékenységének bibliográfiai szempontból való feldolgozása. A bizottságokat az ország- 
gyűlések alkalomszerűen küldték ki, országgyűlési feliratok, határozatok stb. megfogal
mazására. Bibó István készségesen vállalkozott a feldolgozás rendkívül nehéz, sok után
járást igénylő feladatára. Lelkiismeretes gyűjtése nyomán olyan gazdag -  elsősorban 
nyomdai úton közzétett, részben pedig kéziratos -  anyag gyűlt össze, amelyet kár lett 
volna a bilbiográfia gyűjtési időszakának kezdetével (1825) kettévágni. így — javaslatára — 
a regnikoláris bizottságok 1791—1795 és 1826—1831 között keletkezett anyagát gyűj
tötte össze. Az Országgyűlési Könyvtár hozzáértését és áldozatkészségét dicséri, hogy 
az 1825 előtti anyag gyűjtési munkálataival Bibó Istvánt megbízta és az egész munkát 
(A  ...re n d sze re s  reg n iko lá ris b izo ttsá g o k  k ia d vá n ya in a k  b ib liográ fiá ja , összeállította: 
Bibó István, Bp. OK házi sok. 1977. 117 p.) közreadta. Ez volt Bibó Istvánnak utolsó 
bibliográfiai munkája, amelynek összeállítása során — korábbi infarktusa után — jött rá 
arra, s írta azt, hogy „ sa já t fe n y e g e tő  m u n k a d ü h ő m  e llen  v é d e k e zn e m  k e l t '.

Amint erre Bibó a munka bevezetésében is rámutat — a magyar jogtörténetírásnak 
azóta is nyitott kérdése, hogy a regnikoláris bizottságok kezdetben előremutató, majd 
megtorpanó és visszahúzó, utóbb pedig ismét haladó, de nem radikális szakemberek 
által készített anyaga, — amelyet a bibliográfia a megyék hozzászólásaival is kiegészí
tett —, mennyiben tekinthető a nagy reformtörvényalkotások közvetlen előkészítéseinek 
s mennyiben „minden reformigyekezet konzervatív célzat1': zsákutcába vitelének”. Bibó 
István nagyszerű helyszíni, könyvtári és részben levéltári gyűjtéssel összeállított — lelő
helyre való utalással, tárgy- és címmutatóval is ellátott -  bibliográfiai anyaga az első 
lépés ahhoz, hogy jogtörténészeink ezt a korszakot kellő mélységben feltárhassák és az 
úi adatok alapián reálisan értékeljék. Ebben a munkában — amely mintapéldája a szakér
telemmel s lelkiismeretes munkával összeállított bibliográfiának —, mint dióhéjban, benne 
van Bibó István egész, nagyobbakra hivatott egyénisége.
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