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BIBÓ IST VÁN 
ÉS A PO LI TI KAI FI LO ZÓ FIA

A PROB LÉ MA

Mû fa ji lag ho va he lyez he tõ el a bibói élet mû? Olyan gon dol ko dó ról van
ugyan is szó, aki nek mun kás sá ga – el te kint ve el sõ, fi a tal ko ri jog fi lo zó fi ai perió-
dusától1 – ne he zen il leszt he tõ be a ka no ni zált aka dé mi ai disz cip lí nák ke re tei
kö zé. Az 1930-as évek kö ze pé nek Bibót a jog böl cse let tõl a tá gan ér tel me zett
tár sa da lom el mé let fe lé ve ze tõ for du la tá nak ered mé nye hosszabb-rö vi debb
esszék fü zé re, me lyek ben a szer zõt lát ha tó lag nem igen ér dek li azok nak az aka -
dé mi ai nor mák nak a be tar tá sa, ame lyek ma már nél kü löz he tet le nek ah hoz,
hogy az em ber va la mely be vett aka dé mi ai céh tag já vá, hi va ta lo san el is mert 
tu dós sá vál jék.

Ez rész ben a kül sõ kö rül mé nyek nyo má sa mi att ala kult így. A jog fi lo zó fi á -
ból dok to rált fi a tal em ber az el sõ évek ben a re mény tel jes tu dós pa lán ták szo kott
út ját kez di el jár ni: ösz tön dí jak kül föld ön – Bécs, Genf, Há ga –, ide gen nyel vû
pub li ká ci ók. Egye te mi ma gán ta nár ság, a há bo rú alatt ta nít a ko lozs vá ri egye -
te men, s a há bo rús ka tak liz mát kö ve tõ en – a bel ügy mi nisz té ri u mi in ter mez zo
után – ka ted rát kap Sze ge den, tag já vá vá laszt ja a tu do má nyos aka dé mia. Az -
tán 1949 nem csak az or szág szá má ra a for du lat éve: ek kor tö rik meg – mint
utóbb ki de rül – vég le ge sen tu do má nyos kar ri er je. Nyug dí ja zás, könyv tá ros ság
– negy ven éve sen.
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AZ ESSZÉ A KÉT VI LÁG HÁ BO RÚ KÖ ZÖTT

Ám mást is fi gye lem be kell itt ven nünk: Bibó in tel lek tu á lis fej lõ dé sé nek
bel sõ lo gi ká ját, ami mind in kább el vit te õt az aka dé mi ai kri té ri u mok szem elõtt
tar tá sá val meg írt szak ta nul mány ok tól ah hoz az esszé mû faj hoz, ame lyet az tán
éle te vé gé ig mû velt. Nem csak ar ról volt szó, hogy leg in kább ez a for ma fe lelt
meg gon dol ko dói al ka tá nak – ami egyéb ként igaz –, ha nem ar ról is, hogy ez
volt az a mû faj, amely be Bibó a két vi lág há bo rú kö zöt ti idõ szak ban úgy szól ván
„be le szo ci a li zá ló dott”. Poszler György nek a két vi lág há bo rú kö zöt ti esszé író
nem ze dék rõl szó ló ta nul má nyá ban van egy – szá munk ra na gyon is re le váns –
hi po té zi se ar ról a sze rep rõl, ame lyet az esszé fi lo zó fia pót lék ként a kor szak iro -
dal mi éle té ben be töl tött: „Nem csak hogy a po li ti kai gya kor lat nem kín lód ta ki
a tör té ne lem kér dé se i re a nem ze ti ön vé de lem és tár sa dal mi prog resszió vá la -
sza it. Ha nem hogy a ma gyar fi lo zó fia sem kín lód ta ki a tör té ne lem kér dé se i re
az el mé le ti abszt rak ció és tár sa dal mi gon do lat vá la sza it. Va gyis a ma gyar tör -
té ne lem prak ti kus moz gás kép te len sé gét nem kom pen zál ta az ere de ti ma gyar
fi lo zó fia te o re ti kus moz gás ké pes sé ge. [...] A szá zad for du ló és a szá zad elõ má -
so dik re form nem ze dé ke pe dig meg is te rem ti a 20. szá za di ma gyar köl tõi
pszeudofilozófiát, a mo dern ha zai esszét. […] Ilyen a mû faj ne gye dik hul lá ma
is. Nem ze ti sor sot vizs gá ló köl tõi-eti kai pót fi lo zó fia az esszé is ta nem ze dék vég -
sõ kig ki fi no mult, lí ra i an teoretizáló mûformája.”2

En nek a ne gye dik ge ne rá ci ó nak a fõ rep re zen tán sai Szerb An tal, Ha lász
Gá bor és Cs. Sza bó Lász ló, akik más-más gon do la ti po zí ci ó ból és kü lön bö zõ
hang súly ok kal, de mind vé gig eb ben a mû faj ban al kot nak. Poszler igen pon to -
san és lé nyeg re tö rõ en fo gal maz za meg, hogy az adott szi tu á ci ó ban mi nek is
volt kö szön he tõ az esszé nek ez a ki vé te le zett po zí ci ó ja: „Az el vesz tett há bo rú, a
tör té nel mi Ma gyar or szág szét esé se, az el ve télt pol gá ri for ra da lom, a res ta u rált
hû bé ri ség, a meg konst ru ált »neobarokk«, a szét fosz lott ke let-eu ró pai po li ti kai
szup re má cia köz vet len te o re ti kus re a gá lást kí vánt, a nem ze ti múlt új ra fo gal -
ma zá sát, a nem ze ti jö võ új ra gon do lá sát, ma gyar ság és szom széd né pek, ma -
gyar ság és Eu ró pa vi szony lat rend sze ré nek új ra raj zo lá sát. E tá jé ko zó dást, vé -
gig gon do lást, át fo gal ma zást, a hely meg ha tá ro zás el mé le ti igé nyét vál lal ja a
ma gyar esszé a hú szas és har min cas évek ben. A hú szas évek il la nó bé ke il lú zi -
ó já ban lá gyab ban és lí ra ib ban. A har min cas évek sû rû sö dõ há bo rú-elõ ér ze-
t ében ke mé nyeb ben és etikusabban.”3

Ha va la ki re, ak kor Né meth Lász ló ra – akit Poszler em lít, de rész le te sen
nem tár gyal eb ben az írá sá ban – bi zo nyo san áll a fen ti ek ben oly át fo gó an meg -
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raj zolt mo ti vá ci ós hát tér. Né meth egy sze mé lyes fo lyó ira tá nak, a Ta nú nak el sõ -
sor ban azt a sze re pet szán ja, hogy az ál ta la írt esszék fó ru ma le gyen. Az esszé
itt a tá jé ko zó dás mû fa ja, op ti má lis ke re te a tör té ne ti és po li ti kai di men zi ók ban
moz gó szel le mi-kul tu rá lis, ugyan ak kor erõs mo rá lis töl tet tel bí ró hely meg ha tá -
ro zás nak, amely nél kül nem le het sé ges a – Né meth ál tal el sõ sor ban kul tu rá lis
en ti tás nak te kin tett – ma gyar nem ze ti kö zös ség re ge ne rá ci ó ja, a meg ol dan dó
fel ada tok meg fo gal ma zá sa, egy új, a meg vál to zott szi tu á ció kö ve tel mé nye i vel
össz hang ban ál ló nem ze ti iden ti tás ki ala kí tá sa. A pá lya kez dõ fi a tal ér tel mi sé gi
Bibó Ist ván in tel lek tu á lis szo ci a li zá ci ó já ban alap ve tõ sze re pet ját sza nak a Né -
meth-esszék: rend sze res ol va só ja a Ta nú nak. Né meth mun kás sá ga ko mo lyan
be fo lyá sol ja az ek kor for má ló dó bibói esszé ka rak te rét és hang vé tel ét.

Né meth esszé i ben fi lo zó fi ai és tör té nel mi anya got dol goz fel, ám nem szak -
fi lo zó fus, és nem szak tör té nész. Sû rûn hasz nál me ta fo rá kat: ezek tör té net fi lo -
zó fi ai és tör té nel mi gon do lat me ne tek épí tõ kö vei. A gon do lat me ne tek bõl iro da -
lom tör té ne ti-esz té ti kai vagy po li ti kai kon cep ci ók raj zo lód nak ki. Fesz te le nül
lé pi át a tu do mány te rü le tek ha tá ra it: az esszé en nek a ha tár át lé pés nek mû fa ja.
Cél ja egy olyan vi lág kép kör vo na la zá sa, amely meg ala poz za az egyé ni és a kö -
zös sé gi cse lek vést. A tu do mány az „üd vös ség ügy” ré sze, az irán ta va ló ér dek lõ -
dés a vi lág gal szem ben ér zett „szo ron gó tá jé ko zat lan ság ból” fa kad. Esszé i ben
Né meth Lász ló ki fe je zet ten ha tár sér tõ gon dol ko dó ként tû nik fel.4

Bibó ezt a Né meth-fé le, erõs mo rá lis töl te tû, a gon do lat me ne tet me ta fo rák -
kal szem lé le tes sé te võ esszét hang sze re li át a sa ját – a po li ti ku mot az em be ri
lé te zés alap ve tõ szfé rá já nak te kin tõ – ki in du ló pont já ból fa ka dó szem pont ok -
nak meg fe le lõ en. Ám ná la hi á nyoz nak a szép írói am bí ci ók, nem kü lön ben az a
– Sza bó De zsõ tõl örö költ – mé lyen át ér zett pro fe ti kus at ti tûd, amely oly jel leg -
ze tes ele me Né meth Lász ló írásainak.5

ESSZÉ ÉS PO LI TI KAI FI LO ZÓ FIA

Az esszé mû fa ja ön ma gá ban vé ve per sze a leg ke vés bé sem zár ja ki a po li ti -
kai fi lo zó fia mû ve lé sé nek le he tõ sé gét: er re néz ve bõ sé ge sen hoz ha tók fel pél -
dák David Hume-tól Hannah Arendtig. A két há bo rú kö zöt ti né met kul tú rá ban
azok nak a fi lo zó fu sok nak jel leg ze tes mû fa ja – Keyserlingtõl Spenglerig –, akik
ilyen-olyan okok mi att, de kí vül ma rad nak az aka dé mi ai szak fi lo zó fia ber ke in.
Nem vé let len – re cep ció tör té ne ti pers pek tí vá ból szem lél ve az élet mû vet –,
hogy a nyu ga ti emig rá ci ó ban élõ ér tel me zõk Bibó mun kás sá gát a nyu gat-eu ró -
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pai fi lo zó fi ai esszé tra dí ci ó ba il lesz ke dõ tel je sít mény nek lát ják, s lát tat ják, avé -
gett, hogy az ot ta ni kul tú rá ba tar to zó ol va só el tud ja he lyez ni ezt a szá má ra
ezo te ri kus, is me ret len ke let-eu ró pai gon dol ko dót. A Nagy-Bri tan ni á ban élõ,
po li ti ka el mé let tel fog lal ko zó Ber ki Ró bert az 1990-es évek ele jén, né hány év vel
a ma gyar rend szer vál tás után a kö vet ke zõ kép pen kontextualizálja az élet mû vet
a brit ol va só szá má ra: „Ha po li ti kai fi lo zó fi á ját egy tö mör ki fe je zés sel akar nók
össze fog lal ni, azt mond hat nánk, hogy az a »moralizmus realizmusáról« szól.
Ar ról, hogy egy mély sé ge sen ra di ká lis, mo rá lis szem pont ból is vé gig gon dolt
po li ti kai ví zi ó nak és ér ték rend nek és a po li ti ka és a tár sa da lom sar ka la tos
prob lé má it tár gyi la go san és in du la tok nél kül vizs gá ló re a lis ta éles lá tá sá nak
szin te hi bát lan szin té zi se. […] Bibót, mint po li ti kai fi lo zó fust, a sa ját szü lõ ha -
zá já ban is alig is me ri va la ki. An nak a rend sze res és ana li ti kus po li ti kai fi lo zó -
fi á nak, ahogy ezt az an gol nyelv te rü le ten ér tik, Ma gya ror szá gon nin csen ré gi,
szé les kör ben is mert ha gyo má nya. Ehe lyett a ma gas szin tû po li ti kai esszé írás
ele ven, okos és ha tá sos for má ját mû ve lik, amely el mé le ti ke ret be ágya zott ak -
tu á lis té mák kal fog lal ko zik. Ezt a mû fajt, jel lem zõ mó don, je les szép írók mû -
ve lik nagy elõ sze re tet tel. Bibót is ez a ha gyo mány for mál ta, s õ ma ga is a mû -
faj ki vá ló mû ve lõ je lett, bár szép iro da lom mal so ha sem próbálkozott.”6

Ha son ló kép pen po li ti kai fi lo zó fi á nak ne ve zi Bibó mun kás sá gát egy 1960-
as, ma gyar nyel vû írá sá ban Ré vai And rás, aki an nak a 18. szá za di an gol li be ra -
liz mus sal va ló ro kon sá gát eme li ki, s min de nek elõtt a mo rá lis és di dak ti kus jel -
le get tart ja lé nye ges nek: „Bibó sok te kin tet ben Addisonra és Steele-re em lé -
kez tet, akik a 18. szá zad el sõ fe lé ben a Spectatorban Locke szem lé le tét az an -
gol po li ti kai, tár sa dal mi, köz igaz ga tá si és jo gi élet min den gya kor la ti prob lé -
má já ra di dak ti kus mó don alkalmazták.”7

Ám ab ból, hogy az esszé a po li ti kai fi lo zó fia egyik le het sé ges meg nyil vá nu -
lá si for má ja, nem fel tét le nül kö vet ke zik az, hogy min den esszé for má ban meg -
írt, po li ti kai tár gyú írás szük ség kép pen po li ti kai fi lo zó fia. A nyu ga ti emig rá ció
Bibó-interpretációja az an gol szász nyelv te rü le ten a má so dik vi lág há bo rú utá ni
év ti ze dek ben igen erõs po zí ci ó ba ke rü lõ ana li ti kus po li ti kai fi lo zó fi á val szem -
ben po zici o nál ta Bibó mun kás sá gát a po li ti kai fi lo zó fia egy olyan tra dí ci ó já nak
kép vi se lõ je ként, amely le gi tim al ter na tí vá ja en nek a tí pu sú meg kö ze lí tés nek, s
amely nek je les kép vi se lõi van nak nem csak a kon ti nen tá lis, ha nem az an gol szász
ha gyo mány ban is. Ami kor az ér tel me zõ ab ban a ma gyar kö zeg ben in terp re tál ja
az ol va sók szá má ra az élet mû vet, amely ben nem csak a po li ti kai fi lo zó fia, ha -
nem ál ta lá ban a fi lo zó fia kul tu rá lis po zí ci ó ja is jó val gyen gébb, ak kor ez a tí pu -
sú le gi ti má lá si igény ilyen for má ban nem igen me rül fel. Ben ce György és Kis
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Já nos – akik ma guk is po li ti kai fi lo zó fu sok – a Bibó-emlékkönyvbe írt ta nul -
má nyuk ban te o re ti kus igénnyel ér tel mez vén az élet mû vet, a kö vet ke zõ kép pen
fo gal maz nak: „[…] Bibó el sõ sor ban po li ti kai gon dol ko dó volt, aki po li ti kai for -
mu lá kat dol go zott ki, a gya kor la ti al kal ma zás igényével.”8 Ez a meg kö ze lí tés –
mi köz ben a „po li ti kai for mu lák” ki fe je zés fel fog ha tó a po li ti kai fi lo zó fia nor-
mativitásigényére tett uta lás ként – egy tá gabb ka te gó ri át hasz nál Bibó szak mai
po zi ci o ná lá sá ra.

A NEM ZE TI FI LO ZÓ FIA 

Az esszé prob le ma ti ka mel lett van egy má sik fon tos do log, ami rõl nem sza -
bad el fe led kez nünk Bibóval kap cso lat ban, ami kor az in tel lek tu á lis szo ci a li zá ci -
ó ját meg ha tá ro zó két há bo rú kö zöt ti idõ szak sa já tos sá ga it vizs gál juk. Ez az ún.
nem ze ti filozófia,9 il let ve az eh hez kap cso ló dó nemzetkarakterológia kér dés -
kö re. Bibó kor tár sai kö zül Ka rá csony Sán dor nak volt exp li cit szán dé ka olyan
fi lo zó fia ki mun ká lá sa, amely egy sa já tos nak és egye di nek té te le zett ma gyar
gon dol ko dás mód terméke.10 Ná la ez egy nyelv fi lo zó fi á ba ágya zó dik be, amely -
nek alap té te le a nyu gat-eu ró pai in do ger mán nyel vek és a ma gyar nyelv kö zöt -
ti struk tu rá lis kü lönb ség. Ka rá csony min de nek elõtt a né met nyel vet ál lít ja
szem be a ma gyar ral: alap té zi se sze rint az alá ren de lõ és mel lé ren de lõ nyel vi
struk tú rák dichotómiája meg ha tá roz za a vi lág ra vo nat ko zó per cep ció kü lönb -
sé gét is. A va ló sá got egy alá ren de lõ mon da tok do mi nan ci á ja ál tal uralt nyel vi
uni ver zum ban le ké pe zõ kö zös ség fi lo zó fi á já nak szük ség kép pen kü lön böz nie
kell at tól a kö zös sé gé tõl, amely a va ló sá got mel lé ren de lõ szer ke ze tek ben mo -
del lál ja. A sa já to san ma gyar fi lo zó fia azon ban – Ka rá csony Böhm Ká rolyt vagy
Prohászka La jost azért bí rál ja, mert az õ böl cse le tü ket a né met min ták ural ják
– még meg te rem tés re vár. A kon cep ci ó ban szer ves mó don kap cso ló dik össze
nyelv fi lo zó fia és nemzetkarakterológia.11 A nem ze ti kö zös ség ka rak te ré hez
meg kell ta lál ni az au ten ti kus fi lo zó fi ai ki fe je zé si for má kat. A nyel vi struk tú rák
mi lyen sé gé nek on to ló gi ai és po li ti kai kon zek ven ci ái van nak: alap ve tõ en meg -
ha tá roz zák a kö zös ség nek a lét hez va ló vi szo nyát – Trencsényi Ba lázs ezt a két
vi lág há bo rú kö zöt ti ke let-eu ró pai gon dol ko dás ban gya kor ta fel buk ka nó el gon -
do lást ne ve zi ta lá ló an nem ze ti ontológiának12 –, amely ben az il le tõ kö zös ség
po li ti kai at ti tûd jei, il let ve az azok ból ki nö võ po li ti kai for mák gyö ke rez nek.

A nemzetkarakterológia a két vi lág há bo rú kö zött szük ség kép pen kap cso ló -
dik össze a po li ti kai gon dol ko dás sal. Amint ar ra már Mes ter Bé la is rámuta-
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tott,13 a hi ány zó ma gyar po li ti kai fi lo zó fia he lyé be lé põ, an nak bi zo nyos ka rak -
ter je gye it sa ját ja ként fel mu ta tó, azt he lyet te sí tõ szel le mi ter mék rõl van szó,
ha tá ro zot tan nor ma tív jel leg gel: a nem ze ti ka rak ter nor ma tív ke ret ként funk -
ci o nál, meg szab ja, hogy mi lyen po li ti kai for ma au ten ti kus vagy inautentikus az
adott nem ze ti kö zös ség szá má ra. Bibó e te kin tet ben ha tá ro zott kü lön vé le -
ményt je lent be. A szak iro da lom ban meg le he tõs egyet ér tés van a te kin tet ben,
hogy õ az, aki dekonstruálja a két há bo rú kö zöt ti nemzetkarakter-diskurzust.14

E te kin tet ben min de nek elõtt 1948-as Zsák ut cás ma gyar tör té ne lem, el tor zult
ma gyar lel ki al kat cí mû nagy esszé jé re szo kás hi vat koz ni. Eb ben a nemzetka-
rakterológia esszencializmusát ina dek vát nak nyil vá nít ja, és – a szo ci ál pszi cho -
ló gi ai szem lé let mó dot a po li ti kai fi lo zó fia nor ma tív meg kö ze lí té sé vel öt vöz ve –
ki ala kít ja azt a mód szert, amely hez a Ba log Iván ál tal oly ta lá ló an po li ti kai te -
ra pe u tá nak ne ve zett at ti tû döt társítja.15 Ez a sze rep fel fo gás messze me nõ en
kom pa ti bi lis az zal az ál ta la mû velt po li ti kai esszé vel, amellyel az ak tu á lis po li -
ti kai eli tet pró bál ja meg szó lí ta ni – mér sé kelt si ker rel. Ezért ér zi ma gát oly -
annyi ra ele mé ben 1945–48 kö zött, ami kor a Sár kö zi Már ta ál tal szer kesz tett
má so dik Vá lasz al kal mas fó rum nak lát szik en nek a sze rep nek az eljátszására.16

Ugyan ak kor ha tá ro zot tan el uta sít ja az ún. nem ze ti tu do má nyok nak a nemzet-
karakterológiai gon do lat kör rel szo ro san össze füg gõ motívumát.17 A ma gyar
po li ti kai, köz éle ti kul tú ra tor zu lá sa it, szo ci ál pszi cho ló gi ai pa to ló gi á it nem va -
la mi fé le nem ze ti lé nyeg re vo nat koz tat va, ha nem egy kö vet ke ze te sen ér vé nye -
sí tett re gi o ná lis ke ret ben, a ke let-eu ró pai kis ál la mok nyo mo rú sá gá ról szó ló
narratívába be il leszt ve tár gyal ja.

Té mánk szem pont já ból fon tos Bibó el sõ mes te ré nek, a jog fi lo zó fus Hor vát
Bar ná nak egy 1942-es le ve le. Ezt ak kor ír ja, ami kor haj da ni ta nít vá nya el kül di
ne ki A pénz cí mû esszé jét. Hor váth fáj lal ja, hogy Bibó el sza kad ni lát szik a fi lo -
zó fia nagy kér dé se i tõl: „Bár mennyi az aka dály, nagy és me rész ter ve ket kel le -
ne leg alább for gat nunk, és ta lál ko zá sa in kat rit ka al kal mak ként fel fog nunk
olyan té mák meg be szé lé sé re, ame lyek kel elõ re vi het jük a tu do mányt. Mert
csak is ezért va gyunk, vagy leg alább is csak is ezért va gyunk azok, akik va gyunk.
Nagy és ko moly tu do má nyos ter vek nek leg alább ér le lõd nie kell esz me cse ré in -
ken. És nem sza bad el ve szí te ni az ele ven kap cso la tot a fi lo zó fia igaz nagy
kérdéseivel.”18
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KONK LÚ ZIÓ HE LYETT: BIBÓ ÉS A FI LO ZÓ FIA

Va ló ban el tá vo lo dott-e Bibó a fi lo zó fi á tól? Egy ál ta lán kö zel volt-e hoz zá va -
la ha? Lé nye ges kér dés ez: Bibó és a fi lo zó fia, az ál ta lá ban vett fi lo zó fi ai gon dol -
ko dás vi szo nya. Alig ha ta gad ha tó ugyan is gon dol ko dá sá nak erõ sen antispeku-
latív jellege.19 Bibó in du lá sát te kint ve ez az antispekulativitás akár meg le põ is
le het, hi szen a Hor váth Bar na-fé le neokantiánus ih le té sû jog fi lo zó fia mû ve lõ -
je ként kezd te a pá lyá ját, már pe dig en nél a disz cip lí ná nál spe ku la tí vabb jel le gût
elég ne héz ta lál ni. Az if jú ko ri Kény szer, jog, sza bad ság min den te kin tet ben
ele get is tesz azok nak a spe ku la ti vi tás ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek, ame lye -
ket jog gal le het egy ilyen mû tõl el vár ni. Ta gad ha tat lan azon ban, hogy a jog fi -
lo zó fi á tól va ló el for du lás után Bibónál kons tans elem mé vá lik ez az antispeku-
latív be ál lí tó dás, amely egész mun kás sá gát vé gig kí sé ri. A po li ti ká ról ír va és
gon dol kod va szám ta lan szor meg is mét li, hogy egyet len gramm mód szer töb bet
ér bár mennyi el mé let nél, s hogy a po li ti kai cse lek vést nem sza bad agyon ide o -
lo gi zál ni, mert aki ben meg van a va ló ság ér zés ép sé ge és a gon dol ko dás bá tor -
sá ga, az fel fog ja is mer ni az adott szi tu á ció kö ve tel mé nye it.

Bibó ne megy szer haj lik ar ra, hogy egyen lõ ség je let te gyen ide o ló gia és fi lo -
zó fia kö zé, ab ban az ér te lem ben, hogy sze rin te mind két eset ben a va ló ság tól el -
ru gasz ko dott és oda vissza ta lál ni nem tu dó gon do la ti konst ruk ci ó ról van szó.20

Mind azo nál tal az is ta gad ha tat lan, hogy a po li ti ká ról az zal az erõs nor ma tív at -
ti tûd del gon dol ko dik, amely Arisz to te lész óta a po li ti kai fi lo zó fia differentia
specificájának te kint he tõ. A po li ti kai eré nyek szá má ra is alap ve tõ jelentõségû-
ek.21 Köz pon ti kér dé se az, hogy mi lyen a jó po li ti kai be ren dez ke dés, és azt mi -
lyen kö rül mé nyek kö zött le het meg va ló sí ta ni. Er re vo nat ko zó el kép ze lé sét egy
nar ra tív sza bad ság el mé let ke re té ben fej ti ki, ame lyet leg tel je seb ben az 1947-es
aka dé mi ai szék fog la ló ban és az 1971–72-es Az eu ró pai tár sa da lom fej lõ dés ér -
tel me cí mû nagy esszé jé ben kör vo na laz. Eze ket jog gal ne vez het jük po li ti kai fi -
lo zó fi ai mun kák nak. Egyéb írá sa i ban pe dig ezt a nar ra tív sza bad ság el mé le tet
olyan po li ti ka el mé le ti-po li ti ka fi lo zó fi ai te ó ri ák egé szí tik ki, mint a po li ti kai
hisz té ri ák ról vagy a po li ti kai át me ne tek ter mé sze té rõl szó ló kon cep ció. A nem
de mok ra ti kus po li ti kai for mák ról a de mok ra ti kus po li ti kai for mák ra va ló át -
me net prob le ma ti ká ja kü lö nö sen fon tos, mert eb ben ér he tõ leg in kább tet ten
az, hogy a po li ti ká ról va ló gon dol ko dás és a po li ti ká ra va ló ha tás szán dé ka
több nyi re nem igen vá laszt ha tó el egy más tól. A po li ti kai te ra pe u ta sze re pe
ezért Bibónál szük ség kép pen fe lül ír ja a tá vol ság tar tó po li ti ka fi lo zó fu sét.
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