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M E G H Í V Ó  
 

IFJ. BIBÓ ISTVÁN (BUDAPEST) 
 

A „NAIV” BIBÓ ISTVÁN IDŐSZERŰSÉGE 
 
 

Időpont és helyszín: 2011. december 2., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner 
Háza, Oberföhringer Str. 40, 81925 München 

Rendezők: UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja  
Házigazda: Boór János, tudományfilozófus, folyóiratszerkesztő 
 
Idén száz éve, 1911. augusztus 7-én született Bibó István, a 20. század talán legnagyobb 
magyar demokrata politikai gondolkodója, a harmadik Nagy Imre-kormány államminiszte-
re, aki 1956. november 4-én a második szovjet támadáskor az Országházban kitartva Ki-
áltványt intézett a nemzethez. Előadónk édesapja aktualitását éppen abban látja, ami 
miatt – hol lekicsinylő, hol mentegető, hol megértő hangsúllyal – „naiv”-nak szokták minősí-
teni. Nevezetesen abban, hogy a politikában fontosnak tartotta az erkölcs szerepét. 
Akárki volt is az ellenlábasa – más véleményű vitapartner, elnyomó nagyhatalom vagy bárki 
e két véglet között –, annak megértésére és indokainak megismerésére törekedett azért, 
hogy értelmes párbeszédet tudjon vele folytatni. Senkiről sem tételezett fel ugyanis ele-
ve gonosz szándékot, képes volt bizalmat és jóindulatot előlegezni, és egyetlen igazi 
„eretnekséget” ismert, az erőszak kultuszát. Erkölcsi nagysága abban mutatkozott meg, 
hogy a közéletben személyes kockázatokat is bőven vállalva következetesen tartotta ma-
gát a jézusi szelídség és erőszakmentesség eszményéhez.  
 
BIBÓ ISTVÁN PHD (ifj., *1941) magyar-művészettörténet szakon végzett a budapesti 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1966-ban. 1990-ig művészettörténészként dolgozott, 
előbb a műemlékvédelemben, majd 1980-1990 között az Akadémia Művészettörténeti Ku-
tató Intézetében; szakterülete a 18-19. századi építészettörténet. 1986-ban feleségével 
együtt mozgalmat kezdeményezett az 1952-ben erőszakkal megszüntetett református 
egyházi gimnáziumok egyikének újraindításáért Budapesten, s 1989-től 1995-ig a Baár-
Madas Református Gimnázium igazgatója volt. 1995-1997 között az Országos Műemlékvé-
delmi Hivatalnál dolgozott, majd a Baár-Madasból 1995-ben távozni kényszerült tanárok-
kal együtt 1997-ben megalapította a Sylvester János Protestáns Gimnáziumot, amelyet 
2008-as nyugdíjba vonulásáig igazgatott. Vendégünk a Pax Romana testvérszervezete, az 
Európai Protestáns Szabadegyetem magyarországi Egyesületének (EPMSZE) elnöke. 

Kérjük és köszönjük helyszíni önkéntes támogatását! 


