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„Maradjon tisztességes!” 

 

 A Bibó István Szakkollégium nevében szeretettel 

köszöntöm M. Kiss Sándort, aki vállalta, hogy részt 

vesz a szakkollégium interjúsorozatában. Először 

arról szeretném kérdezni az Ön véleményét, hogy 

miért olvassanak a fiatalok Bibó Istvánt?  

 Amikor először kezembe került Bibó, az óriási reverencia 

volt, egyáltalán, hogy hozzá lehetett jutni. Ez a 80-as évek 

elején már önmagában csodának számított. 

Természetesen jó diákszokásként megpróbáltam kijegyzetelni. Még ma is meg tudom 

mutatni a könyvet, hogy végül mindent aláhúztam. Úgy érzem, ebben benne van a 

válasz. Bibó gondolkodása és írása annyira fegyelmezett, hogy gondolatai emiatt 

példaszámba mennek. Saját hallgatóimnak mindig azt szoktam mondani, hogy a 

történelem nem arra való, hogy levizsgázzunk belőle. A történelem megtanít 

gondolkodni és arra, hogy értelmezzük a világot. Ebben a Bibó tanulmányok nagyon 

nagy segítséget adnak. Én Németh Lászlótól kaptam még hasonló segítséget. Bibó írásai 

nagyon szikárak és olyan összefüggésekre döbbentik rá az embert, amit adott esetben, 

egy napi szituációban is segíti célhoz érni. Úgy érzem, magának az olvasásnak is 

hasonló funkciója van: megtanítja nekünk, hogy hol a helyünk a világban. 

 Második kérdésem az lenne, hogy melyik az Ön kedvenc Bibó István idézete és 

miért? 

 Bibónak rengeteg olyan idézete van, amit nagyon szeretek, számomra az egyik 

legkedvesebb talán a politikai vitakultúráról szóló mondata. Bibó nagyon egyértelműen 

azt hangsúlyozta, hogy „egy politikai vitát, sohasem szabad privilegizálni”. Nem a 

tárgyalóterem az eszköze, a megfoghatatlan eszmék elleni küzdelemnek, hanem a 

meggyőzés. Másik pedig természetesen „a demokrata nem fél” idézet. Ehhez a 

mondathoz nagyon nehéz tartania magát az embernek, mind a társadalomban, mind a 

magánéletben. 

 Van-e olyan dolog, amelyben nem ért egyet Bibóval? 

 Vannak olyan gondolkodók a világon, akiket az ember élete végéig olvas és még akkor 

se olvasta kellett volna és úgy, ahogy kellett volna. Bibó egy ilyen gondolkodó. Egy 

Bibó István szöveg nekem mindig mást mond, sokszor attól függően, hogy milyen 

szituáció van körülöttem. Mindig mást hallok ki belőle. Olyan dolgokat, amelyekre 

korábban nem volt fülem. Úgy érzem a tudománynak nem az a feladata, hogy 

megítéljünk gondolkodókat, hanem az, hogy megértsük őket. A megértésben benne van 

az egyet nem értés, de csak úgy, hogy most ezzel nem értek egyet, de később lehet, 

egyet fogok.  



 Mit tart ön Bibó István legnagyobb érdemének? 

 Gondolkodói tisztessége és értelmiségi tartása abszolút kiemeli Bibót. A magatartás 

önmagában rendkívül fontos. Talán egy ország sorsát is meg tudja határozni. Ilyen 

szempontból Bibó egy példaértékű ember, az ő magatartását és tartását érdemes követni 

minden téren. 

 Utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy Ön szerint mit üzen Bibó István a mának? 

 Maradjon tisztességes! Az emberi tisztességnél nincs fontosabb. Ha nem tisztességes 

emberként, másként sem lesz az.  

 A Bibó István Szakkollégium nevében köszönöm az interjút. 


