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Gábor György

„A HATALOM MUTATJA MEG AZ EMBERT” 1

Szent Ágoston állambölcseletének öröksége és Bibó István

Egy felbomló, alkotórészeire hulló világbirodalom perifériáján, helyi háborúktól és 
menekültáradatoktól zaklatott korban, az ideológiai viták és a vallási intolerancia bá
mulatosan sokféle megnyilvánulását megjeleníteni képes időszakban, az ősi, nemzeti 
isteneket elhagyók felett kesergők vág)' az akár naponta új és újabb istenekhez meg- 
térők eredőitől zajos világában -  az V. század elején -  Szent Ágoston nem éppen szó
nokinak szánt kérdést szegez olvasójához a De civitate Dei lapjain: „az igazságosság 
megszűnésével mi egyébbé válnak az országok, mint hatalmas rablóbandákká? Hisz mi más a 
rablóbanda, mint kicsiny birodalom?” (De civ. Dei, IV, 4). A „doctor gratiae” nevezetes 
példával, Nagy Sándor és egy elfogott tengeri kalóz dialógusával illusztrá^a mondan
dóját: „a király megkérdezi a kalózt, mi jogon veszélyezteti a tenger biztonságát, amire az bátran 
így felel: »ugyanazon jog alapján, melyen te az egész földet; csakhogy én kis hajómmal teszem, 
hát rablónak neveznek, míg te nagyszámú hajóhaddal, így fejedelemnek mondanak«”. (Uo.)

Bibó Szent Ágoston fenti sorait több írásában is idézi,2 s a De civitate Dei-ben 
megfogalmazott állambölcseleti tanítást, mint a keresztény gondolatkör reprezentatív 
megnyilvánulását az európai politikai hatalomgyakorlás döntő fordulataként értelme
zi. Á további elemzés elkerülhetetlenné teszi, hogy -  ha kissé hosszabban is -felidézzük 
Bibó idevonatkozó gondolatait. A J ogszerű közigazgatás című 1944-es írásában így 
ír: „...a kereszténység megjelenése döntőfordulat, s ez a döntőfordulat ju t kifejezésre Szent Ágos
ton klasszikus mondásában: »Remota itaque iustitia quid sunt regna, nisi magna latrocinia? 
quia et ipsa latrocinia quid sunt, nisi parva regna.« Nem ezért, mintha az ókor nem ismerte 
volna azt a gondolatot, hogy az állam célja a közjó, s hogy az igazságosságra tekintettel nem lévő 
államhatalom csak méreteiben különbözik a rablóbandától. A kereszténység a gondolat erkölcsi 
hőfokában és súlyában hozott változást azáltal, hogy az államot mindenestül a bűn gyümölcsének 
állította be, és azáltal, hogy Krisztus példázatai nyomán -  melyek a Messiás földi királyságáról 
szóló tanítást és reménykedést akarták ellensúlyozni -  a lélek erőit állandóan az ország és az 
uralkodás (Isten országa) képeivel érzékeltette. Ezáltal az egyetemes keresztyén világképbe bele
ágyazott, eleven képekben élő morális fellebbezési fórumot állított a földi hatalom mellé és fölé, s 
ennek a lélektani átütőereje sokkal nagobb volt, mint annak az értelemre apelláló tanításnak, 
mely egyszerűen szembeállítja a hatalom hiú voltát a bölcs tartózkodásával. Abban az arányban, 
amelyben az ágostoni gondolat mindjobban átjárta a keresztyén középkor politikai gondolkodását, 
kerültek a politikai hatalomgyakorlás és a politikai hatalom gyakorlói mind fokozódó mértékben 
morális defenzívába... Mindennek hatására s mindezzel párhuzamosan érvényesül a morális de
fenzívába szorult hatalommal szemben mind nagobb erővel az a gondolat, hogy az államhatalom 
működésének belső lényege nem a hatalomgyakorlás, hanem valamely erkölcsi cél, az igazságos
ság, a közjó érvényesítése. Ezzel kezdődik Európában a politikai hatalomgyakorlásnak az az át
alakulása, mely a hatalomviselés jellegzetes helyzeteit, mindenekelőtt a monarchikus uralkodó 
helyzetét, mindinkább morális tartalommal tölti meg. Az uralkodói funkció tényleges állapotból 
erkölcsi minősítéssé válik, amely azzal a nagy jelentőségű következménnyel jár, hogy az igazság-
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talcmság ettől kezdve nem merő rosszalló jelzője az uralkodónak, hanem egy olyan körülmény, 
amely az uralkodói minőséget, legalábbis annak morális értelemben vett és erkölcsi tartalommal 
telt megfogalmazásában, teljességgel meg is szünteti. Ez ju t kifejezésre a zsarnokgyilkosságról 
szóló középkori elmélet visszatérő tanításában, mely szerint a zsarnokot büntetlenül meg lehet 
ölni, mert hiszen nem uralkodó, hanem lázadó.5,3 Akadémiai székfoglalójában Bibó Szent 
Ágoston világtörténelmi jelentőségét abban látja, hogy az ő államelméletétől számít
hatjuk azt, „ hogy az európai politikai fejlődés a hatalom szüntelen önigazolásának és morali- 
zálódásának története”. Összegezve: „mai szekularizált szóval ezt a tételt úgy fejezhetnénk ki: 
a hatalom demoralizál, a hatalom igazolásra szorul, a hatalomgyakorlás csak valamilyen morális 
célja révén kaphat igazolást, nyerhet felmentést” .4

Anélkül, hogy a kereszténység történeti és morális küldetéséről vallott bibói elkép
zeléseket akár a legcsekélyebb mértékben is megkérdőjelezném, eszmetörténetileg 
szükségesnek látszik két vonatkozásban is pontosítani Bibó gondolatait.

Már az ószövetségi hagyományban, az izraeli királyság kialakulásától kezdődően 
teológiailag komoly gondot jelentett a földi, monarchikus államformának és az isteni 
királyságnak a lehetséges megfeleltetése. Gedeon és Sámuel egyaránt a teokráciára 
hivatkozva utasította el a királyság gondolatát (Bír 8, 22-23; I. SÁM 8,10-18), hiszen 
az amfiktionikus szövetség összetartója nem a világi vezető, hanem a kultuszi központ. 
Izrael számára a királyság földi intézménye mindig is idegen volt, hiszen a nép igazi 
királya, legfőbb ura Jahve, aki karizmatikus megbízottai által fogja megszabadítani 
népét. A jahvista tradíciót hordozó próféták nem véletlenül fordultak szembe a reál- 
politikailag feltétlenül szükséges királyság intézményével,5 s noha „a dávididák legiti
mitását ugyan egyetlen próféta sem vitatta, azonban respektusuk e dinasztiával szemben, leg
alábbis a dinasztia tetteivel szemben, csak korlátozott volt” f  Izraelben Isten országának (mal- 
chut Jahve) földi foglalata az emberi királyság, hiszen az izraeli királyok Jahve király
ságát szolgálják (I. Krón 28, 5-7). Az izraeli királyság szakrális intézmény volt, s a 
királynak mint Jahve helytartójának legfőbb kötelessége -  isteni büntetés terhe mellett 
-  az igazságosság érvényesítése. így a királyok által elkövetett bűnök nem egyszerű 
vétkek, hanem az Úrral (s vele a legfőbb igazsággal és erkölccsel) való szembefordulás 
nyílt jelei, s mindez a dinasztia elkerülhetetlen bukásához fog vezetni (Jer 10, 21).

Másfelől az izraeli királyság összeomlása után Isten országának gondolata eszkato- 
logikus jelentést vett fel, s Dániel apokalipszisében az Emberfia Isten világ feletti ural
mának eljövetelét jelképezi, aki immár végleg legyőzi a Vadállat képében megjelenő 
földi uralkodókat, politikai hatalmakat (Dán 7 ,1-22).7 Az Újszövetség , a születő ke
resztény gondolkodás ezt az eszkatologikus mozzanatot helyezi előtérbe8 -  Pál a Zsi
dókhoz ÍROTT LEVÉL-ben (11, 10) említi, hogy Ábrahám várta „azt a szilárd alapokon 
nyugvó várost, amelyet majd az Isten tervez és épít”C) -  miközben Isten országának üdvtör
téneti kiteljesedése sajátos e világi hangsúlyokat vesz fel. Keresztelő János már köze
linek tudta a mennyek országát (Mt  3, 2), maga Jézus eljövetelével hirdette meg azt, 
s igehirdetésében első helyen szerepel az ország örömhíre (Mt  4, 23; 9, 35).10 Az em
bernek földi élete során meg kell térnie, hinnie kell Jézus Krisztusban, hogy belép
hessen Isten országába, amelyben az idők végén a hatalom „az Úré és Felkentjéé lesz.” 
(Jel 11, 15), a hívők Krisztus és az Isten országában megkapják az örökséget, Jézus 
tanítványai pedig örökké részesednek az uralom dicsőségében (Jel 3, 21).11

A konstantini fordulatot követően, attól kezdődően, hogy az addig üldözött egyház 
beépülve az államapparátusba összefonódott a császári intézményekkel, a keresz
ténységnek radikálisan szembe kellett néznie az üdvtörténeti keretbe ágyazott e világi 
történelem kérdésével, hiszen az üdvtörténet univerzális felfogása megkövetelte a bi



Gábor György: „A hatalom mutatja meg az embert” *813

rodalomhoz kötődő történelemszemlélet e világi irányultságát, annak megválaszolá
sát, hogy az isteni üdvrend mily módon bontakozik ki és valósul meg az e világi tör
ténelem folyamatában. Jézus Krisztus az egész emberi történelemnek az ura, belőle 
válik érthetővé múlt, jelen és jövő, a földi uralkodó pedig -  az ószövetségi királyokhoz 
hasonlóan -  Isten kegyelméből király (Konstantin hatalma numen divinum). Az Isten 
országának immanenciáját hirdető új politikai teológia ezáltal a cezaropapizmus elvét 
involválja.12 Mindenesetre nem véletlen, hogy a nagy keresztény történetírók tevé
kenysége éppen ebben a történelmi helyzetben vált jelentőssé, akkor, amikor teológiai 
és politikai értelemben egyaránt szükségessé vált az e világi történelem tanul
mányozása (Euszebiosz, Szókratész, Szodzómenosz és Theodorétosz).

A történetíró ettől kezdve két dolgot tehet: vagy apologetikus szándékoktól vezé
relve arra törekszik, hogy kimutassa az Isten kegyelméből uralkodó császár birodal
mának történelmi közeledését az üdvtörténeti Isten országához, s a történelmet ta
nulmányozva annak menetében az isteni birodalom realizálódását, fokozatos kitelje
sedését érje tetten, vág)' -  éppen ellenkezőleg -  a fennálló kritikájaként a földi biro
dalmakat eleve az isteni, a Jézus által meghirdetett mennyei ország tagadásaként írja 
le. Az előbbi az „add meg a császárnak, ami a császáré” evangéliumi elvétől Jusztinosz 
apologétának a császárt a keresztények feltétlen lojalitásáról biztosítani igyekvő szán
dékán s Tertullianusnak a császárral önfeledten parolázó s az uralkodóról panegirikus 
sorokat zengő attitűdjén át Lactantius De MORTIBUS PERSECUTORUM című munkájá
ig, melyben a szerző nagy vigalommal és felettébb naturalisztikus írói vénával festi le 
az egykori üldözők pusztulását, mint az isteni civitas eljövetelének félreérthetetlen je
lét, s a jeles egyháztörténet-íróig, Euszebioszig tart, akinél az üdvtörténeti kiteljesedés 
s az e világi események tökéletes paralelitást mutatnak. Mindenesetre a krisztusi pél
dázattól s az evangéliumi elvektől kissé távolabbra került hatalom nem éppen a sze
retet belső törvényétől vezérelve, de legalábbis a morális elvek kiteljesítésének sajáto
san értelmezett gyakorlatával elgondolkodtató -  mondhatni húsba vágó -  „érveket” 
szolgáltatott, s kevés választási lehetőséget kínált az életéhez ragaszkodó pogány em
ber számára.

Ugyanakkor -  s ebben Ribónak igazat adhatunk -  Szent Ágoston az előbbiekkel 
szöges ellentétben, távol minden kétes apológiái szándéktól, a civitas Deit még pers
pektivikusan sem azonosítja a császár birodalmával -  éppen az ellentétekre hívja fel 
minduntalan a figyelmet - , de nem azonosítja az egyház fogalmával sem. A földi tör
ténelem Szent Ágostonnál nem más, mint „civitaspermixtae”;ls a pozitív és negatív 
értékeknek egymással való állandó keveredése, amely az idők végezetéig, Isten váro
sának végleges eljöveteléig tart. Az állam nem egyszerűen a bűn következménye, de 
csak akkor töltheti be az egyetemes rendben feladatát, ha a béke és az igazságosság 
folytonos megvalósítására törekszik (De civ . Dei, XIX, 5). Igazságosság, béke és rend 
nélkül az állam pusztulásra ítéltetett. Bibó megállapítása ennélfogva teljesen helyén
való: „Szent Ágoston teológiai állásfoglalásaival szemben nagyon sok fenntartásnak van és lehet 
helye, ezek bennünket most nem érdekelnek. Az lényeges, ami az Isten országáról szól, ami egy
szerre megfogalmazza ennek a világnak a másodrendűségét és hiábavalóságát egy jobb világgal 
szemben, ugyanakkor azonban olyan mértékeket ad ennek a jobb, isteni világnak a jegyében az 
e világi dolgok megítélése számára, amelyek egyben az alapvetően túlvilágra beállított keresztény 
álláspontból csudálatos kivezető módon egyben utat mutatnak afelé is, hogy ezt az e világot is 
lehet a másik világ felé közelíteni... Ágoston nem a lázadni akarókhoz fordult, hogy azokat le
csendesítse, elsősorban az urakhoz fordult, és a királyokhoz fordult, hogy azokat erkölcsi felelős
séggel töltse el.5,14
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Bibó politikai filozófiájának kivételesen ritka pillanata az a fent idézett antropoló
giai jellegű és igényű indítás, amely ugyanakkor számtalan újabb kérdést vet fel.15 
Legalábbis problematikus, hogy a hatalom humanizálódásának és humanizálásának 
jogos igénye mennyire képes realizálódni egy metafizikailag megalapozott vagy akár 
egy isteni legitimitású természetjogi bázison. Az egyéni üdvözülés keresztény gyakor
latát a szakrális hatalom kollektivista, totalitárius és univerzalisztikus tudata az auto- 
dafék és exkommunikációk kétségtelenül célratörő és célirányos gyakorlatával min
denesetre semlegesíthette. Ez még akkor is igaz, ha az egyes ember a kodifikált és 
hatalmilag ellenőrzött parancsolatokkal szembeállította a tízparancsolat bensővé tett 
ethoszát, saját hitét. A hitéletbe való állami beavatkozást elutasító III. századi keresz
ténység hatalomra jutván, a IV. századtól az „una vera catholica fides” nevében már 
maga követeli meg az állami intervenciót s az egy és igaz vallástól eltérő hitvilággal 
való végső leszámolást. Az etikai posztulátumok és a hatalmi argumentáció különös 
ötvözetétjelentettékTheophilosz és Kürillosz félanalfabéta kopt szerzetesei, akik a po
gánysággal kapcsolatosan fejtették ki sajátos véleményüket, csakúgy, mint Hüpathia 
matematikusnő bestiális meggyilkolásának esete, az athéni filozófiai iskola bezárásá
nak nem egy kor oktatási reformjához példát szolgáltató tette, vagy az Ószövetség 
népének démonizálása, a „mindenség pestis”-eként való közvetlen aposztrofálása és ek
ként való kezelése.

Itt természetesen nem a krisztusi vagy akár az evangéliumi példázatról van szó, 
melyről Bibó érzékenyen és teljes joggal mint az „emberközeli gyöngédség” „téren és időn 
kívül álló” tanúságáról beszél.16 A „szelídség hatalmának”, a „harag hiábavalóságának” 
krisztusi gondolata azonban -  miként azt Bibó is megjegyzi -  az egyház dogmatikai 
türelmetlenségében intézményesült,17 s a morális, transzcendens természetjogi nor
mák más nyomatékot kaptak a római jog kínálta racionális társadalomszervezés ke
retein belül. Joggal íija Ludassy Mária: „A fennálló pozitív-jogi rendszerrel elméletben szem
beállítható isteni legitimitású természetjog a gyakorlatban egyaránt vezethet a »minden hatalom 
Istentől ered« mindent igazoló elvéhez és a hatalomtól az isteni eredet erkölcsiségét számon kérő 
»forradalmi« princípiumhoz. ”18

Szent Ágoston az isteni gondviselés által irányított történelmet két város, a földi-sá
táni (Civitas Terrena, Civitas Diaboli) és a mennyei-isteni (Civitas Coelestis, Civitas 
Dei) egymáshoz való viszonyában íija le, s azokat az önszeretet, illetve a mások felé 
nyitott alázatos szeretet alapelveivel határozta meg. A földi város és hatalom működé
sének egész mechanizmusával élesen szembekerül a teremtő és gondviselő isteni aka
rat szándékával, hiszen „miután Isten felruházta az embert ésszel, és megteremtette őt saját 
képére, azt akarta, hogy uralkodjék, de nem más emberek felett, hanem csakis az állatok felett, 
l g  voltak az igazak az első időkben pásztorok, akik az állatokat uralták, de nem királyok, kik az 
embereken uralkodnak... Mindebből világosan kitűnik, hog mit is követel valójában a teremt
mények rendje és mit a bűn büntetése. Mert jogos az a megállapítás, hogy a szolgaság az emberi 
bűn következménye” (De civ. Dei, XIX, 15).

Ne részletezzük azt, hogy az idősödő Szent Ágoston a szabad akarat elvének kér
désében milyen távolra került ifjúkori nézeteitől, s ne foglalkozzunk azzal sem, hogy 
a „non posse non peccare” ágostoni elve a praedestinatio tételével miként eredményezi 
azt, hogy a történelem egésze s benne a mindenkori állam a bűn következménye, az 
emberi természet romlottságának sajátos kifejeződése. Csak a rend kedvéért jegyez
zük meg, hogy éppen Szent Ágoston vitapartnerének, az eretnekké nyilvánított Pela- 
giusnak a szabad akaratra vonatkozó tanából következik az elnyomás, az igazságtalan
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hatalom, a kizsákmányolás minden formájának elvetése, amennyiben ezek az ember 
szabadságát gátolják, erkölcsi felelősségét s tetteinek súlyát csökkentik.

Ha azonban -  miként Szent Ágoston állítja -  a bűn olyannyira megrontotta az em
beri természetet, hogy az önerejébőljót tenni képtelen, s ezt csupán az isteni kegyelem 
oldhatja csak meg, a bűnösség történelmi állapotában az „elkárhozott tömeg” feladata 
kitartani Isten mellett, aki választottak tévedhetetlenül vezeti az üdvösségre. Nem il
domos tehát a különféleképpen berendezkedő és funkcionáló hatalmak vonatkozá
sában erkölcsi mércét alkalmazni, hiszen a bűn által megrontott emberi természet és 
a történelem úgyis az isteni eleve elrendelés függvénye. Mindenesetre a praedestina- 
tio a hatalomnak (csakúgy, mint az egyes embernek) állandó morális önfelmentést 
kínál, s az erkölcsi mérce legfeljebb különböző méretű hullahegyek összemérésében 
működtethető -  már akinek ehhez egyáltalán kedve szottyan. Bibó megállapítása tör
ténetileg kétségtelenül igaz: „A?, európai hatalomgyakorlás szörnyűségeivel szemben való 
szemrehányásainkban ezt sokszor el szoktuk felejteni, hogy azért hányjuk szemre az európai ha
talomgyakorlásnak a maga szörnyűségeit, mert pontosan ennek az európai hatalomgyakorlásnak 
aránylag magas erkölcsi mércéit szoktuk meg, és egyáltalán el tudjuk képzelni, hogy a hatalom- 
gyakorlással szemben magas erkölcsi mércét lehet alkalmazni, ami a közel-keleti hatalomgyakor
lásoknál egyáltalán föl sem vetődik.”19 A fenti sorok után legfeljebb csak azon tűnődhe
tünk el, hogy angyalok híján hány Hitler, Sztálin, Pol Pót vagy Szaddam Husszein fér 
el a tű hegyén.

Bibó Szent Ágoston-olvasatában csakúgy, mint a középkorról, a hűbériségről vagy 
a klérusról, az írástudó értelmiség társadalomszervező szerepéről vallott nézeteiben 
-  úgy vélem -  valójában a szerző társadalomideájának gyökereit fedezhetjük fel. Nem 
véletlenül emeli ki Bibó, hogy „Szent Ágoston szellemében a király, a földesúr és a jobbágy 
szerepeit funkcióként fogadta el, lehetővé tette tehát a funkcióját nem betöltő királlyal, földesúrral 
és jobbággyal szemben társadalomkritika érvényesülését 2 0 Az államhatalomnak mint szol
gálatnak, erkölcsi feladatnak a gondolata összecseng a hatalmak megosztásának bi
béi elvével: „A hatalom erkölcsi minősítését valló gondolatkört... a hatalmak megosztásának az 
elve segítette túl: az a gondolat, hogy a hatalomgyakorlás megítélésére hivatott fórumot valahol 
az államon belül, a hatalomgyakorlás belső szervi tagozódásában és tagozásával kell megke
resni.”21

Valójában -  még ha Ludassy joggal nevezi utópikusnak a szabadságjogok és szo
cializálás, szakszerű vezetés és munkásönkormányzat elveire épülő bibói társadalom 
megvalósításának az illuzórikusán „könnyed-kontinuus és békés-kompromisszumos” lehető
ségét22 -  a hatalom ab ovo bűnösségének tételéből következő humanizációs szándék 
egyértelműen jelenti a hatalommegosztás tényét, illetve a civil társadalom hatóköré
nek fokozódó és egyre teljesebb kiszélesítését.

Ennek a folyamatnak a kezdetét látta Bibó a keresztény államelmélet és morálteo
lógia IV-V. századi -  sokszor igencsak ambivalens -  összefonódásában, s ezt az első 
nyugati típusú szerzetesrendek létrejöttétől kezdődően. A szerzetesrendeken belül a 
kereszténység olyan szellemi és gyakorlati modelljét kísérelte meg kialakítani, amely 
Isten városának vízióját igyekezett földi körülmények között megvalósítani, annak 
földi „jeleként” funkcionálni.23 Az a fiktív hatalmi helyzet, mellyel Jézus Krisztus a 
szerzetesek felett bír, valójában a morális elvárások gyakorlatában jelenik meg, s Krisz
tus katonái mindennapi életük során a keresztény erkölcs és lelkiség harcosaivá vál
nak. Az imitatio Chrisd így nyerheti el az igazi értelmét, hiszen „Krisztus királyságának 
követése főképpen a megtestesülésből következő erkölcsi parancsok alapján lehetséges. A hatalom
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csak ezen az alapon válhat szentté”.24 Bibó ezért is tulajdonít a szerzetesrendeknek kü
lönleges társadalomszervezési szerepet, s ezért írja, hopy a szerzetesség „valamit átörö
költ, ha leegyszerűsített és primitív formában is, Szent Ágoston államképéből és társada
lomképéből, aminek jegy ében a társadalom legkülönbözőbb hatalmi helyzeteit junkciókká, felada
tokká, keresztény kötelességekké átértelmezni és átnemesíteni igyekezett” 25

Bibó a modern társadalmat is hasonlóan írja le: a fő hangsúly a hatalom an-archi- 
kussá, azaz uralom nélkülivé tétele mellett az erkölcsi szempontok érvényesülésére s 
a kölcsönös szolgáltatások rendszerének kiépítésére kerül. Idézzük ismét Bibót: „A 
hatalom an-archikussá, uralom nélkülivé válása, a hatalom fóloldás a... úgy következik be, ha 
mindnyájan azt akarjuk, és abba az irányba hatunk, hogy minden eddig hatalomgyakorlásnak 
ismert funkciót szolgálattá alakítunk át mind szervezési formájában, mind a hozzá hasonló er
kölcsi tartalmakban, és az egész társadalmat kölcsönös szolgálatok és szolgáltatások rendszerévé 
alakítjuk át, ahol minden helyzetben mindenki fölveszi mind apuit mögött álló kiszolgáló, mind 
a pult előtt álló ügyfélnek a helyzetét; és a szervezés legmagasabb szintjén sem jön létre a hata
lomgyakorló, a trónon ülő és az előtte instanciázó embernek a viszonylata, hanem mindenütt a 
kölcsönös szolgálatok viszonylatában alakul ki. Ez egy lehetséges, an-archikus, vagyis uralom 
nélküli társadalomszervezés, ami azonban nem elprimitivizált társadalomszervezés, hanem szá
mot vet a modern társadalom fokozódó integrálódásával és bonyolódásával. Ez elsősorban az 
uralomgyakorlás morális tartalmainak a változtatását is kívánja, de úgy, hogy minden morális 
elmélyülés egyben megfelelő szervezeti formákban hátvédet és támasztékot is kap, mert merőben 
morális szentenciáknak a hirdetésével nyilvánvalóan nem fogunk egy államszervezetet morali
zálni tudni. Nyilvánvaló, hogy az ilyen módon kialakuló társadalomban meg kell történnie min
dennemű felelőtlen, kevés személyre koncentrálódó mamuttulajdon felszámolásának, egyáltalán 
mindennemű funkció nélküli hatalmi helyzet és funkció nélküli privilégium felszámolásának. ”26 
U gyanis „ a modern demokráciában nem az az újság, hogy a modern demokrácia sokak közvetlen 
uralma, hanem az, hogy a modern demokrácia az uralom fogalmának, az uralom jelenségének 
a megszüntetésére irányul”.2'1

Bibó -  mellesleg vitatható -  Szent Ágoston-értelmezése tágabb kontextusba helyez
ve részévé válhatott modern államelméleti koncepciójának, amelynek vezérmotívuma 
az antietatizmus, az államhatalmak elválasztásának elve és a participatív demokrácia 
kiteljesítésének gondolata. A hatalom humanizálódása nem történhet meg másként, 
csak úgy, ha ezenközben a társadalom maga minden lehetséges módon igyekszik 
neutralizálni az állami-hatalmi rendszert, s törekszik az alulról való irányítás fokoza
tos kiépítésére, a helyi és közvetlen demokratikus formák működtetésére, azaz -  Bibó 
szavaival -  a „szabadság és demokrácia objektív technikáinak” elsajátítására. Az emberi sza
badság, a morális kiteljesedés nem valósulhat meg olyan erkölcsi általánosságban, 
amely az állam formáját ölti magára. Dosztojevszkij Nagy Inkvizítorának érveit Jézus 
csókával megsemmisíti ugyan, de a valóságos inkvizítorok nem szoktak meghatódni 
a szeretet őszinte gesztusaitól. Az eltárgyiasult, intézményesült, jogi kereteket öltött 
„inkvizítormorál” megszűnését Bibó az „an-archikus”, az autonóm individuumok sza
bad kooperációjaként működő uralom nélküli társadalomtól várja.

Ezzel hát elérkeztünk volna Isten államába? S vajon „az emberiség nagyobb, mint az 
állam” buberi elve -  mindenfajta blaszfémia nélkül -  az isteni civitasra is vonatkoztat
ható lenne? Úgy gondolom, még a transzcendensre való hajlam nélkül is igazat ad
hatunk Bubemek, amikor így ír: „A messiási megváltást nem az állam hozza el, hanem Isten 
Királyságának igazi hírnöke és előfutára a közösség. ”28
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