
A Vigilia BESZÉLGETÉSEI

1. AMIT KERÉNYI KÁR OI~Y MOND

Nem nevezhetem beszélgetésnek, mert az én szerepern nagyon is csekély benne;
a "nyilatkozat" szó viszont túl hivatalos volna. Tehát mégiscsak interjú, b~r nem
a szokványos fajta. A kérdezett arról beszél, amiről akar, pontosabban: amit fon
tosnak tart, amit szívesen fogalmaz meg az érn ínterjú-csínálásorn alkalmából, éle
tének hetvennegyedik évében visszanézve életművére. pályajára és sorsára, amit
szívesen mond el a kilométerek távolából, országhatárokon 'át, magyarul a hazai
magyar olvasóknak. azoknak, akik ismerik és azoknak, akik nem ismerik. Saját
magáról vall, bár a közvétlenül személyes, "indiszkrét" kérdéseket elhárítja, me
lyeket mint katolíkus apám katolikus lánya szerétnék föltenni neki. Feladatomat
egy csöppet sem könnyíti meg, hogy apámmal beszélek, talán csak szóf~gadó?b

vagyok, mínt más interjú-csinálók: ő adja a kérdéseket a számba, mert o tudja,
rnílyen kérdések indítják meg benne azokat a gondolatsorokat, melyek a lényeges,
számunkra és számára lényeges dolgok megfogalmazásához vezetnek.

Kerényi Grácia

Mondd, apu, mi a föfoglalkozásod?

Ez a kérdés teljesen jogosult. Mert
annyi mindennek mondanak el. Klasszi
ka-filológusnak indultam, aztán később

a humanásták sorsával, éspedig a ván
dor-humanistákéval iegyzödtem el, és
megpróbáltam a humanizmusnak adni
hangot, megpróbáltam már a nácizmus
idejében ApolIon című könyvemben,
amelynek a fő darabja így végződik: "A
magunkban hordott szellemértéket érték
nek tudni, farkasnak lenni a szellem
telenséggel szemben, hattyúnak a szellem
legfőbb tisztasága előtt: ez maradt ránk
az antikvitástól Apollon-vallásnak."
Ugyanennek a könyvnek egy másik dol
gozatában, amelynek az első változata a
debreceni nyári egyetemen, 1936-ban, Hu
11ULnizmus és hellénizmus címen tartott
előadásom volt, így hangzik ez: "Ez any
nyi, mint: nem hagyni magunkat elvakí
tani és megsüketítení, korunk leghátal

.masabb tömeg-kábitó eszközeitől sem,
nem bolondultri belé a szellemtelenbe,
nem engedni, hogy félrevezessen. hanem
őrizni szellemi-emberségünket és meg
őrizni arra a lehetőségre, hogy egyszer 
talán - humanitás visszafizeti ellen
pólusának mindazokat abelátásokat,
amelyekhez a vele való harcban és fe
szültségben eljutott, és visszasugároztat
ja teljes világosságát arra az oldalra,
ahol államokat építenek és újra fel
emésztenek" .

Ez az idő a háború után jött ef, és
természetes volt, hogy előtérbe kellett ál
litanom mindazt, amiről azt gondoltam,
hogy az emberiség egészségessé válásá
nak a szolgálatába állhat. Ez az idő az,
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amelybe a pszichológiával való együtt
működésem esik. A háború előtt Apol
lont választottam szirnbólumává annak,
amit elérendőnek tartottam: a _világos
ság terjesztését. A háború után átláttam
azt, hogy Asklépioshoz, az orvosok és a
gyógyulás istenéhez is folyamodni kell.
Ez azonban sohasem jelentette azt - ezt
igazán csak egészen naiv és felületes em
berek képzelhették -, hogy Apollennak
vagy Asklépiosnak kultuszt akarok ala
pítani. Ha valaki, én láttam világosan és
meg is írtam, hogy a vallásoknak egy té
nyezője a történelem is. Ami egyszer itt
volt, az pontosan ugyanúgy nem lehet új
ra itt. Ahogy az őskereszténységsem le
het úgy itt, mint az apostolok idejében. o

Erről szó sem lehetett, szó sem volt ná
lam. Amit én mármost a mitológlával
akartam elérni, az vissza kellett volna,
hogy sugározzék oda, ahonnan kiindul
tam. Kiindultam pedig. a görögség
tudományából. Az az alapvető meg
győződés, amely kezdettől fogva fog
lalkoztatott és amely ma még sokkal
elevenebben van meg bennem, az,
hogy amit a görögök az emberiség szá
mára önkéntelenül produkáltak, az még
nincs egészen kint. A görög kultúrának
a nagy hagyományai, az irodalom, de a
művészet is még mindig terhes, még min
dig van olyan tartalma, amelyet világos
ságra lehet segíteni, és amely talán hasz-

o nál az emberiségnek. At kellett látnom,
hogy ahhoz, hogy az emberiséget meggyó
gyítsam, ahhoz sem elég erőm nincs, sem
elég hatalom nem áll rendelkezésemre,
mert hiszen ehhez olyan hatalom kellett
volna, hogy az emberiségnek jó részét,
éspedig il mindenkor uralkodó részét bo-



londok házába, tereljük be. Ez nem le
hetséges. Várni kell, míg az emberiség
maga kijózanodik, el6rehalad, saját ma
gától egészségesebb lesz. Es ebben a ja
vulásban, amelyet én mint magatartást
vallok, ebben a melíorizmusban, ebben
kell, hogy a görögöknek még szerepük leo'
gyen, Már azért is kell, mert mint tudós
- és most meg kell mondanom, md a fő
foglalkozásom: a főfoglalkozásom a gö
rögség tudománya - és mint kritikus
tudós, nagyon jól látom, hogy az úgy
nevezett kritikus filológia hol hibázta el
a' dolgát. Ott, ahol a krítíkusok a görög
auctorok ellen, és nem a mestereik, a
kollégáik és önmaguk ellen irányították '
a kritikájukat. Amit ókortudományban
- én ezt az összefoglaló nevet adtam a
foglalkozásomnak, mert ez összefoglalta
a klasszika-filológiát és az archeológíát
-, főképp az ókortudomány filológiai ré
szében láttam, arra csak azt; mondhat
tam, hogy míndaz, amit én fiatal korom
ban kritizáltam ebben a tudományban,
az úgynevezett Wilamowitz-féle históriai
filológiát, az olyan magasan állt ahhoz
képest, amit ezen a területen a háború
után produkáltak, hogy ezt a háború utá
ni úgynevezett tudományt már kritizálni
sem volt érdemes. Erdemes volt tehát
visszafordulni a görögökhöz és annyit ki
hozni belőlük, amennyit lehet. A mitoló
gíával foglalkozás azt jelentette számom
ra, hogy úgy, ahogy a görögség önmagát
nem értette meg másként, mint a saját
mitolőgiáján keresztül, próbáljuk megér
teni' a görögöket ugyanezen keresztül. De
a görögök megértése önmagukban szintén
nem érdemes foglalkozás. A görögök
megértése az emberiség megértése szem
pontjából fontos. Tehát a görög mítoló
gíában, amelyet azt' hiszem, én foglaltam
először össze egy mai ember számára is
élvezhető és olvasható. hiteles corpusban,
az én Görög mitol6giámban és a Görög
hérosokban, a görög mítológiában én egy
bizonyos fajtájú embertant láttam. Ezt
úgy fejeztem ki: a mitológia nemcsak
Gbtterlehre, hanem Menschenlehre, nem
csak isten-tan. hanem ember-tan is, és
elsősorban ember-tan. Csakhogy az em
beriség nagyon nehezen fogható meg
konkrétul. Mindig újra és újra abba a
hibába kell esnünk, hogy az embertségről.

eITŐl a ság-ség-ről beszélünk, A rendkí
vül praktikus és reális angol nyelvben
ehelyett azt mondják (emberiség helyett):
a férfiak és nők. Erről van szó. A fér
fiakhoz és nőkhöz, az ő baiaíkhoz, az ő

gy6gyulási és az ő boldogulásl vágyaik
hoz hozzáférni nagy általánosságban nem
lehet. Hozzáférhetnek mindazok a huma-

nitárius intézmények, amelyeknek az ele
nyésző kis száma semmit vagy csak na
gyon keveset tud tenni valamennyi fér
fiért és valamennyi asszonyért. Aki, mint
én, az ókortudománynak a módszereiben
van otthon, az ragadja meg az alkalmat,
hogy az embert, a férfiakat és a nőket a
görög irodalom es a görög múvészet pro
dukturnaiban próbálja megismerni, és ki
hozni belőlük azt, amit lehet. Ennek sok
féle módszere van, ebbe tartozik a fordí
tás is, de legfőképpen a kongeniális in
terpretáció. Amit én az életemben el sze
rettem volna érni, az ez volt: a görögség
kongeniális interpretácíója az emberiség
érdekében.

- Véleményed ,szerint nincs-e a ke
reszténységnek is hivatása ezen a táren?

- Véleményem .szerint a görögöknek
a nagy tapasztalata az emberrel és az
emberről, a filozófiájiuk, a meginduló tu
dományuk, a nagy mitológiájuk, amely
színtén az embert világítja át, valamit
figyelmen kívül hagyott; éppen azt hagy
ta figyelmen kívül, amiből a legtöbb fáj
dalom származik a világegyetemben. A
földről sugárzik ki ez a fájdalom, ame
lyet kisebbíteni kell. Ez a fájdalom a
testből jön. Az én foglalkozásom az an
tik vallással, a göröggel. a rómaival, de
a kereszténységgel is, ahhoz az ered
ményhez vezetett, hogy a testnek a meg
becsülése, a testnek a magsajnálása, a
testnek a figyelembevétele egyáltalán egy
erkölcsi rendszerben, Krisztustól és a ke
reszténységtől származik. En most testet
mondok. De hogyha vissza1épek a görög
szövegeimbe, akkor azt az érdekes, meg
figyelést tehetem, hogy a test, soma, a
görögöknél nagy szerepet játszik, de kö
zéppontban nem áll. A testet a görög
mínt formát, anatómiai formát látja, és
megvannak a gyakorlatai arra, hogy ezt
a testet tökéletesítse atlétikájával, bár ott
sem mondták soha, hogy ők a testtel fog
lalkoznak hanem az emberrel. Ott van a
görög szohrászat, amelyik ezt a testet a
legtökéletesebben próbálta megörökíteni,
de megint csak mint formát, ott van ter
mészetesen a görög' orvostudomány is,
amelyik tudományosan foglalkozik ezzel
a testtel de a test végeredményben mmt
az orvostudománynak az objektuma, szín
tén egy bizonyos -absztrakcióvá válik ak
kor, amíkor bemasírozik az orvosi köny
vekbe, Hippokra.tésnél például. Szóval,
sok szó van a görögöknél is arr61, amit
mi testnek nevezünk, de távolról sem
annya, mínt amennyi arról, ami vele
szemben áll, ez pedig a psyché, a lélek.
A görögöknek a lélekhez való vonátko-
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zása eléggé változatos, úgyhogy a ke
reszténység ebben a tekintetben sok úiat
nem hozhatott. A megrendítőerr új dolog
az, hogy a keresztény irodalomban már
az evangéliumoktól elkezdve test helyett
egy másik szó szerepel, ez a szó a sarx,
hús, Szó van mcstantól fogva a húsbéli
testről. Egy egész lényeges újdonságot,
amit a kereszténység hoz, hagy figyel
men kívül ez a fordítás: "Es az Ige test
té lőn". Nem, görögben is és latinban is
más áll: "Es az Ige hűssá lőn". Verbum
oaro factum est. Amikor Krísztus a Get
semariéban megkísértetík, akkor azt
mondja, ha szó szerínt mondom: "A szel
lem kész, de a hús gyenge". A szenvedés
nek kitett és szenvedő húsból való test
az, amely a kereszténységgal vonult be a
vallástörténelembe. Hogy nem testről,
hanem húsról van szó a kereszténységben,
ez természetesen már a zsidóknál kez
dődik. Ez az ellentétbe állítás, hogy en

ptieurnati - szellemben - és en sarki 
húsban, vagyis testben, ez egy zsidó el
lentétbe állítás. De az, hogy a megfestf
tett emberben a szenvedő hús az, ame
lyik a nézőt, az önkéntelen szemlélőt is
megrendíti, a szenvedö test, ez az új do
log a kereszténységben. Erre nem szok
tak gondolni. Es hogy ez a görögségnek
a test-lélek beállításával szemben vala
mi egészen lényegesen új volt, azt el kel
Iens ismerni. Ez a kiegészítés, a testben
szenvedő embernek a szeretete, sót, az,
hogy az istenség maga. testében szenved,
ez a megszentelése a testnek, ez a lénye-,
ges új dolog a kereszténységben, és ezért
mondom, hogv olyan kiegészítése az
egész pogány fííozófíának, tudománynak
és a pogány vallásoknak, amelyre az
emberiségnek szüksége volt. Ez s2lÍnte
megdöbbentő, h~gy erre várni kellett, míg
a kereszténység megérkezett..

K. G.

2. B I B Ó L A J O S N Á L

Könyvkiadásunk régi tartozását rótta
le Bibó Lajos válogatott novelláinak
megjelentetésével. A Subások címet vi
selő kis kötet a ma nyolcvanéves írót
újra felfedezteti az olvasóközönséggel. A
könyv bevezetőjében Darvas Józse! így
ír: "Bibó Lajos életművével aligha tör
ténik meg az a csoda, hogy az irodalom
történet egyszer a nagy csúcsok közé
emeli. Viszont az a teljes hallgatás;
amely lényegében a felszabadulás óta
körülveszi őt, szeríntem méltánytalan és
igazságtalan. Nem hiszem persze, hogy
rnost meg valamiféle másik végletbe kel
lene esnünk: a kritíkátlanság végletébe.
Annak a természetes kötelességünknek
kell eleget tennünk, hogy egy terjedel
mes életműből az irodalmi folytonosság
részévé tegyük azt, ami érték benne."

- E kis kötetre - mondja Bibó La
.10S -, egy-két kivételtől eltekintve, a
legjobb kritikákat kaptam; újra a mel
lemre tűzték írói érdemrendjeímet, és
azon a színvonalon intéztek el, amelyet
a műveim általában megérdemelnek..

- Schöpflin Aladár, a XX. századi
magyar kritika és irodalomtörténetírás
rangos művelője úgy méltatta Önt, mint
Móricz Zsigmond vonalána.k egyik foly
1Jat6ját, aki "sok egyenetle,nséggel, de
egészséges ösztönneJ írt regényeiben és
novelláiban inkább az alföldi nagy me
zőgazdasági város félig polgári, félig pa
raszt alakjait rajzolja, atmoszférájuk, lel
ki életük hitelességével, temperamentu-
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mos realizmussal, kevés teret adva az
erotikának".

- A fiatalabb nemzedékben, amely
még a nevemet sem hallotta azelőtt, az
a vélemény alakult ki rólam, hogy pa
raszt-specialista vagyok, mást nem tu
dok, csak azt, mit csinál egy kubikos.
Ha másfajta elbeszélést írok, míndjárt
fanyalognak. ez nem olyan jó. Nem tud
ják, hogy több mint négyszáz novellát
írtam életemben, amelynek 75-80 szá
zaléka eldobható, de ez természetes, mert
írtam én úgy is novellát ínséges idők

ben, hogy odaálltam az írógép elé és azt
rnondtarn a gépírónőnek : mílyen szó jut
eszébe? Asztal, feleli. Jó, akkor írja is:
Az asztal, írta Bibó Lajos. S már diktál
tam a novellát, pedig fogalmam sem
volt a következő mondatról. De úgy lát
szik, nem lehet kapásból elbeszéléseket
büntetlenül írni, ráfizét az ember, mert
akad közöttük .:.... jó is; mint ahogy nem
lehet száz verset sem íml úgy, hogy ne
legyen benne legalább egy - rossz.

- A mai kritika a két háború közötti
időszak bestseller írójaként tartja szá
mon. Nemrég elhangzott rádi6nyiTatko
zatában elismerte,hogy a jelentéke1llY
művek mellett sokat írt rendelésre, szin
te minden műfaiban. De még ezek az
irások is tanúS#ják, hogy - mint Kállay
Mikl6s írja. ma.gyar írodalomtöTténeté
ben - "Bib6 rendkívill erős egyénriség,
dübörgő erejú stiliszta".



- Én önmagamnak mindig azt mon
dom, lehet, hogy nem. is vagyok író,
csak. egy tehetségtelen képzelgő, de azt,
mi a jó írás, mínden körűlmények között
meg tudom állapítani. S ha ma azt mon
dom, történetesen egy Bibó írásra, hogy
jó írás, akkor az halál biztos jó. Megint
más dolog az, hogy a szerkesztő előtt

nem vagyok teljes névértékű. mert én
999 szempontot ismerek, de az ezrediket
már nem.. Tehát lehet egy riovellám ra
gyogó, ha van a levegőjében valami,
vagy van benne egy szó, egy gondolat,
ami miatt nem lehet közölni.

- Mít őriz az íróasztal fíókjában? l\IIí
lllen munlaík várnak megjelenésTe?

- Közel ötven kötetet írtam és tizen
egy színdarabot. Ami még kiadatlan:
három nagy regény, egy egyfelvonásos és
sok új novella. Az egyik regényben azt
igyekszem megmutatni, mílyen átalakulá
son megy át az emberi lélek az első ví
lágháború kezdetétől a második világ
háború végéig. Címe: Az ég messze van.
A másik regény főhőse vad dühvel ke
resi az élet értelmét, majdnem megszál
lottként hajszolja a titkot: mi végre va
gyunk a' világon, de a testi szenvedélyek
útját állják annak, hogy valamit, a leg
kevesebbet is megfejtse. A harmadik há
rom részből áll, három korosztály sze
relméről szól. Hogyan találkozik egy
negyven-, egy hatvan- és egy hetven
éves ember a szerelemmel, nem mint
ösztönérzéssel, hanem lelki problémával,
és hogyan tudja megoldani. Az egyfelvo
násosban azt magyarázom, hogy bármi
lyen politikai vagy gazdasági rendszer
van, míndíg lesznek olyan primitív, kez
detleges lények, akik kívül maradnak a
körön. Akiknek hiába akarnak egy álta
lános rendelettel a hónuk alá nyúlni,
őket ez nem éríntí. Munkateljesítményük
sem terjed tovább annál, hogy talicskát
tolnak, földet ásnak, szókíncsük pedig
nem. több, mint ami a puszta létfenn
tartáshoz szükséges. De még ezeknek az
embereknek is, a maguk jelentéktelen
és észrevétlen életében, megvannak a
konflfktusaik a világgal szemben, noha
a lelkük mélvén ők az igazán jó embe
rek. Milven jó az ember, amíg a civili
záció mez a kultúra meg nem rontja!
Mert inte1lil!ens embert nem ront meg
se a clvtltzácíó, se a kultúra. de a ke
vésbé művelteket mezbolondítta. Persze
ez nem ROll: az elmúlt huszonöt év alatt.
ám az első feleségem betezséze, halála f's
'l70K: a mostoh» körülménvek, amelyek
kővőtt hosszú idei e: éltem, naavon mez
nehp7Ít.etrt:ék az alkotó munkát. Ami f;'j
zásból és néTkiUö:>;é5;hól e!!'V embernek ki
iár. azt én rnind tel i PRítettem, nem ma
radtam adósa senkinek.

- Sok írásának témája egy-eg1l eZtit
kolt vagll meg nem élt szerelem, hábo
rú, a féktelen emberi índulatok Ö8&%e
csapása. Ezek adnak a magyar iToda
lomban műfajteTemtő ballada-novelláí
nak ís drámaí töltést, szikrázó feszült
séget és extremítást. Freud szerint a
gyermekkoT élményeí döntően meghatá
rozzák a későbbí író témaválasztását,
szélsőséges helyzetábrázolását és művei

atmoszféráját. Vísszavezethetők ezek e(flJ
gyermekkoTí megrázkódtatáshoz?

- Gyermekkorom legnagyobb élményé
ben egy erdélyi nyaralásom alkalmával
volt részem. Tudni kell ugyanis, hogy
apám Háromszék vármegyei volt, három
testvére is falusi jegyző. Majdnem rnín
den nyarat Erdélyben töltöttünk. Ezen
a nyáron űrösd nevű községben össze
barátkoztam egyik nagybátyám feleségé
nek a testvérével, egy vörös hajú fiatal
lánnyal, Lehetett olyan tizenkilenc év
körüli, én meg tizennégy. Mi sem 'ter
mészetesebb, mint hogy ennek az érett
kornak azok a homályos érzéseí, ame
lyek már később határozott vággyá sű

rűsödve könnyen felismerhetők, nálam
is jelentkeztek, és szerelemnek egyálta
lán nem nevezhető érdeklődés fűzött eh
hez az óvónőhöz. aki látván azt, hogy a
pubertás válságos korszakába léptem,
kacérkodní kezdett velem. A nyár vége
felé tűz ütött ki a faluban, amely álta
lános rémületet keltett. A lány, a falu
néhány órára vagy néhány napra vég
sóklig felkavart életének izzását használ
ta föl arra, hogy irántam érzett vonzal
mát beteljesítse és lerántsa a földre meny
nyeí magasságban lebegő érzéseimet. Vég
eredményben nem történt semmi, de
ami az ő közeledése és kapcsolatterem
tési kísérlete alatt lezajlott, az annyira
megrémített és kizökkentett magamból,
hogy amikor hazatértünk, és anyám az
zal akart meglepní, hogy k1ikészítette az
engem, mint ötödikes gimnazístát már
megillető hosszú nadrágot, irtózatos sí
rásra fakadtam és felkiáltóttam :
Anyám, én nem akarok felnőtt lenni!
Apám rámnézett, mindent megértett és·
átölelt. S karja melegével, szeretetével
megnyugtatott. Ezt az élményemet kü
lőnben a Nincs irgalom című regényem
ben meg: is írtam.

- lróí világának másík ant/agát a há
borús élmények alkotjá,k. Két '!)Hághá
ború vihaTait vészelte át. Milyen szemé
lyes tapasztalatai vannak, amelyeket íTá
saíban ís feldolgozott?

- ~rettségi után felcsaptam jozász
nak. Ez úgy történt, hogy Tóth Samu
barátom óriási vagyont örökölt a nagy
apjától Torontálvésárfielven. és ezen a
pénzen elmentünk Kolozsvár-ra jogász-
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kodni, Samunak azonban volt egy 
mai nyelven szólva - hobbyja, szeretett
sakkozni és kártyázní, s azt hitte, ő a
legjobb alsósjátékos és a legnagyobb
sakkmcster a világon. Bagolyvárban, eb
ben a híres kolozsvári kávéházban pár-.
viadalra szólította föl az ott napot lopó
hamiskártyásokat, akik a töméntelen
pénzéből napok alatt kifosztották. A ma
radékból valamit a kezembe nyomott és
visszautazott megint eladni egy darabot
a kilencven hold, telekspekulációra al
kalmas, tehát a közönsézes szántóföld
nél jóval drágább földből, aztán ismét
megjelent Kolozsvárott. Egy évig tartott
a dicsőséges jogászkodás, és Samu ez
alatt az idő alatt annyi pénzt elsakko
zott és elkártyázott, hogy a család, elér
kezettnek látta az időt gyámság alá he
lyezésére, Én. szegény zverek lévén, ha
zakerüHem és apám alkalmazott a Vá
sárhely és Vidél,e címü lapnál- amely
nek a főszerkesztője volt - riporternek.
1910-ben voltak a választások. Helyileg a
legtöbb szavazatot a Justh-nárti kénvise
lőlelölt. Kun Béla kapta. aki akkor a Vá
sárhelyi Híradót szerkesztette. Az eddigi
jelölt, Endrey Gyula megbukott. s mível
képviselői járandósáaából tartotta fenn a
Vásárhely és Vidékét. a lapot megszün
tette, a nyomdát eladta, én pedig átke
rültem Szegedre a Szeaedí Naplóhoz.
majd a Szeaedi Híradóhoz. (A Napló
ellenzéki. a Híradó örökös kormánypárti
laonak számított.) Innen rukkoltam be
191~-ban egyéves önkéntesnek. Ez volt
a titulusuk az érettséaízett, besorozott
fiatal katonáknak. akik tiszti iskolába
jártak, egy évei szelzáltak. és nem három
évet, mint a nem érettsérrízettek. 14-ben
már svárnoltuk a rianokat. hál' Isten
npk, 'mílven J;;pvés van hátra. arnikor
kitört az I. világháború. Bennünket. a
46. gyalogezredet már az általános m07
g"ósítáq naptán bevaaoníroztak és levit
tpk Pancsovára. Ott voltunk auzusztus
2!)-ig. akkor ismét bovaaonfroztak. és
öt nap után mentünk az orosz frontra.
De szeptember ~-án, Kisasszony napián
visszavonulni kényszerültünk Korelov
alól, és az út mentén haladtunk, mert
az út közepe kellett a tűzérségnek. Szű

net nélkül szakadt az eső. 22-én értük
el a Kárpátokat, és nem az első ütkö
zetekben. hanem az erőltetett menetelés
közben halt meg a VII. hadtest 32 éves
életkorig terjedő legénységének színe-ja
va. Csak a rendetlen életű emberek bír
ták ki azt a marsot, amely abból állt 
míval a hadoszlopok görgetegben halad
tak, nem lehetett pihenéssel megszakí
tani -, hogy 22 órát meneteltünk és két
órát álltunk. Az ötödik, hatodik napon,
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miután se nem ettünk, se nem ittunk,
azok, akik pontosan reggelíztek, ponto
san ebédeltek, tehát kialakult életrend
jük volt, nem bírták ezt a megterhelést.
Nem úgy, mint mondjuk egy újságíró.
aki ha valahol valami esemény ígérke
zett, nem mehetett el ebédelni vagy va
csorázni, és éjjel álmából verték fel,
mert izgalmas ríportra volt kilátás. Egy
nap alatt megmásztuk a Kárpátokat,
és 23-án délután letáboroztunk Tihér
község rnellett, ahol ez a borzalmasan
kiéhezett társaság megrohanta a szilva
fákat. Este már üvöltöttek a kolerások.
gn egész úton egyetlen alkalommal,
Szrinynél ettem csak, míután egyik baj
társam tyúket szerzett valahonnan. Meg
kopasztottuk. megfőztük. a belét viszont
elfelejtettük kivenni. Ennyi étel volt
bennem szeptember 8-tol 23-ig. A töb
biek földről felszedett répával, nyers
krumplival táplálkoztak menet közben.
A harmadik napon elkapta a görcs a
lábamat, úgy éreztem, végem van. Olyan
ködös volt már akkor előttünk a világ.
annyira le voltunk gyengülve, hogy nem
is számítottunk értelmes, gondolkozó
lényeknek. A negyedik nap este aztán
felkeltem, fogtam a fegyverem és elindul
tam egyedül Magyarország felé. A pa
ragrafus szei-int szabályos katonaszöke
vénynek minősültem. Útközben talál
keztam egy Tóth nevű zupás őrmester

rel, aki elég pocsékul nézett ki, az orra
meg a szája fekete volt a kolerától. Ne
kem a bal arcomat rondította el. Virra
datkor egy községbe értünk, ahol ma
gyar szó ütötte meg a fülünket. Jézus
Isten! Magyar katonák! - kiáltott fel
egy nagyon csinos, szép fiatal menyecs
ke. aki míndjárt nyitotta is a kaput
előttünk és betessékelt a házába. Nyom
ban sütni, főzni kezdett, de a többiről

én már nem tudok, mert egyszerre vé
ge volt a világnak: elvesztettem az esz
méletemet és úgy feküdtem ott két tel
k~ n<lpi.g. Később, amikor magamhoz
tértom. az asszony azt mesélte, azért
maradtam mea, mert ő közben állandó
an forralt te.ikl itatott. Az a zupás ezv
kettőre helyrejött a sok ió ennivalótól.
nem vitte el a kolera. Kassán valami
furfunsaal átcsempésztük magunkat a
záróayűrűn, és nem messze, egy vasúti
bakterháznál 'álló szerelvényre szálltunk
amely Magyarországra indult.· Vásár~
helyre érkezve, alighogy kisegít 'I'oth a
va gon ból, két rendőr elkapott, kocsiba
rakott és kivitt a Kincses temetőbe, ott
egy hosszú fabódéba zártak. amit az
utolsó nagy koleralárvány idején elkülö
nítő barakknak építettek. E2".alatt hírül
vitték anyámnak, hogy megérkeztem.
itthon vagyok s mí történt velem. A



kétségbeeeés meg a rémület mégiscsak
adott annyi erőt, hogy löktem, rúgtam
egyet az ajtón, az kiszakadt, és szabad
voltam. Ahogy kiléptem a barokkból,
anyám már jött elébem. Másnap jelent
keztem Szegeden, de megint lekaptak s
egy kórházzá átalakított iskolában he
lyeztek el. Itt voltam vesztegzár alatt
három hétig. Amikor látták, hogy nem
pusztulok el, nem vagyok kolerás, sza
badon engedtek. Az ellenőrző vizsgálat
után visszakerültem az ezredtörzshöz,
15-ben pedig a 14. marssal ki az olasz
frontra. Onnan tüdőgyulladással hoztak
haza, de már akkoI'olyan nyomorult
voltam, hogy ausser Dienstes lettem,
kizárólag irodai szelgálatra alkalmas.
Arról már nem esett többé szó, hogy
újra kijutok a frontra. Igy csináltam
végig az első világháborút. De ez nem
volt elég, berántottak a másodikba is.
Mégpedig akkor, amikor leváltották a
zsidó század, és szakaszparancsnokokat.
Szentendrén kellett jelentkeznem, de
mert kimutathatóan gyomorfekélyes vol
tam, kiszuperáltak. Nos, addig rendbe
is lett volna, amíg ezek az elmebajcs
nyilasok nem jöttek. Amikor átvették a
hatalmat, kaptam egy szolgálatí jegyet,
hogy itt meg itt jelentkezzem. A cédula
hátuljára aztán ráírtam egy nyomdafes
téket nem tűrő mondatot, visszatettem
a borítékba és mégcímeztem a behívó
osztálynak. Harmadnapra azt a választ
kűldték, hogy lefokoztak közönséges
bakává. és azonnal jelentkezzem a má
tyásföldí renülőtéren őrszolgálatra. En
nek a hátlanián ismét meaüzentem.
hozv hol is jelentkezem én és vissza
kütdtem. Szálasi úrék nem jöttek értem,
hozv fölakasszanak. Igy ért véget szá
momra a II. világháború.

- A harmadik momentum, ami írásai
nak sajátos, egyéni ízt ad. bizon?JOS fo
kú extravagancia, a különös előszere

tettel választott kiéle~ett, periférikus
heluzetek: rajza, szereplőinek befelé for
dulá.~a és a szerkesztés zártsáoa. Nem
következik mindez emberi .1ellemvoná
saób6l. természeténpk lényeaéből? A kor
társ írók szerint On maaányos, kemény.
néha harapós ember volt, sok bohém
séaotü és virtu~sal, de uauanaklcor
emésztő belső tűzzei és kánrázatos ve
hemenciá1Jal. Nem érezte szükséo,st soha
annak. horn: másokhoz csattakozzcm?
Nem élt On ben "csonort-érzés", váa1l az '
ír6társakkal való kaocsolo t ápolására?'

- E~vedül voltam Marrvarorszáaon,
sehová és senkihez a világon nem tar
toztam. Csak annyit akartam elérni,
amennyit mint író minden külső segít
ség és támogatás nélkül elérhetek. Ezért
történt meg az, hogy amikor Pekár G'IIU-

la felszólított, olvassak fel a Petőfi Tár
saságban, mert tagnak szeretnének aján
lani, a következőt válaszoltam.
Mondd meg annak a két íronak, aki
ajánlani akar, hogy eljárásukat tettle
ges inzultusnak tekintem és úgy is fo
gom megtorolni, Ugyanezt a választ ad
tam két-három, általam meg nem neve
zett úrnak, aki azzal jött, lépjek be a
Kisfaludy Társaságba. S amikor puha
tolózás volt felém a Corvin-lánc és a
Corvin-koszorú ügyében, akkor is visz
szautasításra találtak. Nem csatlakoztam
sem irodalmi társaságokhoz, sem az
IGE-hez, sem az akkor induló Németh
Lászlóhoz és Illyés Gyulához, sem a né
pi írókhoz, semmilyen frakcióhoz.

- És Móricz Zsigmond? 1928-ban
megjelent A föld címú novelláskötetéről

[gy írt a Nyugatban: "Amit Bibó Lajos
tud, azt senki se tudta eddig köztünk,
sem Mikszáth, sem. Tömörkény, sem
más ..."

Amennyire barátságnak lehet nevez
ni ísmeretségűnket, ami azzal kezdő

dött, hogy elvittem neki 1923-ban A
fáklya füstölve ég címmel publikált el
ső novelláskötetemet. Három hibát kö
vettem el vele kapcsolatban. 25-ben .61
mulasztottam meghívni A juss főpróbá

jára, másodszor: nem fogadtam el a ja
vaslatát, hogy én írjam meg a Rózsa
Sándort, amit ő írói vénámnak való
anyagnak ítélt, harmadszor pedig nem
fűztem szorosabbra ísmeretségünket,

- Kiket szeretett?
- Nagyon szerettem 'Krudy írásait.

Prózairőt nem is tudnék mást megne
vezni, mert a többiek nem érdekeltek.
S ami akkor illett és természetes volt,
Nyuzat és Ady rajongó voltam. Krudy
homályossága, lebegése, édes borzongá
sa, amit ma kissé rosszallóan míszti
kumnak neveznek, számomra felejthe
tetlen maradt. Mintha a misztikumnak
nem volna igen jelentős szerene a mű

vészetben ! Van is, lesz is örökké.
- Tekinthetjük ezt intim vallomás

nak is?
- En eszmélésem óta imádság nélkül

este el nem aludtam. Ez nem azt jelen
ti, hogy bigott, sőt buzgó és korlátolt
istenhívő vazvok, Azt az istenhitet élem,
amit az a fölöttünk és mindenek fölött
álló erő képvisel, amely igenis tudato"
san, céltudatosan irányítja az általunk
érzékelhető világ sorsát és igenis törődik

velünk, emberekkel. Igaz, egy őrzőari

gvalt, mentőövet; fegvveres katonát. hogy
baj ne érje, nem állít és nem állíthat
minden ember mellé, de én életemben
nagyon sokszor voltam válságos helyzet
ben, s nem a szerencsének -' mert na
gyon kevés szerepe volt, még ha bele
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is akarnám magyarázra -, hanem min
dig a Gondviselésnek tulaldonítottam,
hogy életem legválségosabb helyzetéből

is kíkecmeregtem, és még a tévedéseim
nek, az ostobaságaimnak is egy bizonyos
oldalon mindig megvolt a haszna és az
értéke.

- Mit tart az íro, !l művész felada
tának?

- Nem tudok erről érdemlegeset mon
dani, mert én az öncélú művészet híve
vagyok testestül-lelkestül. L'art pour
l'art. Mert az öncélú művészet és iroda
lom akármennyire is öncélú, és nem
akar nevelni vagy. művelni, magában

. hordja mindazt a lehetőséget, hogy ok
tasson, műveljen, amit állítólag maguk
ban hordanak a céltudatos és program
művek.

- Elmondaná-e röviden újságírói kar
rierjét?

- 1918~ban, amikor kitört az őszíró

zsás forradalom és jött a leszerelés, de
rogált nekem Szegeden akármelyik lap
nál is jelentkezni. Volt egy kis megraka
ritott pénzem, mert se nem ihattam, se
nem kártyázhattam el, és megindítottam
a Tüzet. Ennél rosszabb újságót még élő

ember nem csinált. Nyolc évi hallgatás
után egyszerre vulkánikus erővel tört
ki belőlem mínden, S nagyon jól tud
juk, hogy ebben a kitörésben legkeve
sebb a tiszta láng, a többi salak, kő meg
láva. Juhász Gyulával, mint régi cím
boráva! együtt dolgoztunk, ő írta a leg
több vezércikket. De hát összevissza vi
lág volt, a kutyát sem érdekelte a lap,
nem kelt el abból - sokat mondok 
talán húsz példány se. Aki a kezébe
vette, olvasta, szagoltá elől, szagoltá há
tul, nem tudta hová tenni. Kommunis
ta újság ez, jobboldali vagy középutas?
Aztán eladtam a Területvédő Lígának,
körülbelül annyiért, amennyibe nekem
volt. A proletárdiktatúra bukása után a
Szeged és Vidéke főszerkesztője lettem.
ltn itt már magasabb rangot és többet
el nem érhettem. de egyébként sem az
volt a vágyam, hogy újságíró karriert
csináljak. mert mozgott bennem nagyon
az író. Rettentő hatása alá vont Ana
tole France. Hevü1etemben írtam egy
második Coiznard abbéról szóló regényt.
Ff>lutaztam Pestre és felkeresrem Sza
.kács Andor kiisgazda kénviselőt, aki a
Virradat című napilan tulajdonosa volt:
- Kérem. Főszerkesztő úr, nem mint ál
lá"lt,alan hírlapíró jöttem, mert az ön
utódja vazvok a Szeged és VIdékénél.
Az a kh4sem, tesrve lehetövé, hogy a
szerkesztőségben lenalább eftY hétip.: dol
p.:oZ'lam. és maid Lakatos szerkesztő úr
JTlJ""gIDondia. tud-e használni vazv sem.
Nos, letelt a hét, Lakatos áradozva nyi-
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latkowtt rólam. így lettem a Virradat
belső és nyomdai szerkesztője, innen
hívott meg belső szerkesztőnek a Nem
zeti Újság. Ott voltam 1920-tól 31-ig.
amikor egy magántermészetű ügy miatt
meg· kellett válnom a laptól. Két évig
szabadon futottam, nagyon keserves idő

ket éltem át. 33-ban a Budapesti Hírlap
spiritus rcctorának hívott meg Antal
István, aki már jó fél éve tartotta a lel
ket bennem. Amikor az a kísérlet is
hamvába holt, hogy feltámasszák a régi
Budapesti Hírlapot, létrehozták a Füg
getlenséget és az Esti Újságot, akkor e
két lapnak a főmunkatársa lettem. Idő

vel Homokóra eimmel indítottam egy
rovatot és ebbe írogattam mlndaddig,
amíg a katonai cenzúra le nem. üzent,
hogy közöljék velem, ha még egy ilyen
cikkem meaieleník, visznek a Margit
körútiba. Minden cikkemben ugyanis
elbújtattam egy-egy háborúellenes mon
datot, hogy elveszítjük, őrültség, amit
csinálunk. Nos, a Délibábról ne beszél
jünk, az megint csak írói és újságírói
rangöm alatt volt. 1940-ben az öreg Tol
nai Simon erőszakolta rám.

- Milyen körülmények között jelent
meg első elbeszéléskötete, A fáklya füs
tölve ég?

- Hegedüs Lóránt pénzügyminiszter
átmenetileg megállította az inflációt úgy,
hogya Nemzeti Bank valutakészletével
felvásároita a külföldön forgalomban lé
vő magyar koronát. Mindenki azt hitte,
ezután folytatódik a régi pénzügyi és
gazdasági élet. Végre vehettem egy ci
pőt a feleségemnek. bútort részletre.
mert a Pallas nevű nyomda- és kiadó
vállalat. amely a Nemzeti Újsáe;ot is
megjelentette - ekkor már Bangha pá
ter révén katolikus tulaidon volt -.
minden további nélkül hajlandónak mu
tatkozott kiadni a novelláskötetemet.
amit én titokban. 1921-től kezdve oda
haza írogattam. Három részből állott:
paraszti tárgyú, Krúdv utánérzések és
egy egyéni. háborúellenes tematikájú.

- Mel1./ik múvét tart1a fr6ilag a leg
sikeriittebbnek: és melyik áll a szívéhez
legközelebb?

- Az Anyám című kétrészes regénye
met (1929), amely a harmínc-nezvven
éves nemzedék kerékbetört sorsának kí
nos kálvária-járása, bűne és vezeklése;
el"ő színművemet, A1usst (1925). amely
egy vásárhelv! család történetében a
mazántulaidonból fakadó konfliktusokat
Slíriti össze, tiltakozás a kanzstság, a
földéhséz emberousz-Itö szenvedélve el
len, f1w"hhá novel1"R1I:Í)teteimo t (A fák
lva füstölve ég. A fölrl stb.). De naevon
a szívemhez nőtt a Báthory Zsigmond



drárnám (1927), amely míatt összekűlon

böztem Hevesível. Bevallom, neki volt
igaza, mert a darab nem jó, csak mint
írott mű és olvasnivaló. Kedves még ne
kem A búzát azért learatjá./c círnű re
gényem is.

- A korabeli kritika úgy fogadta A
jusst, mint "amely a magyar parasztnak,
- akit ,úz a táplálkozás szüksége és a
szaporodás kényszere' - egyik jell'em
ző vonásából, a földhöz való ragaszko
dásból fejleszti ki verista élethűségű

cselekményét. Bibó ugyan nem mestere
a zártságot kívánó drámai kompozíció
nak, de kitúnően ismeri és ábrázolja a
paraszti lelket és izzó szerétettet teszi
magáévá a nép égető problémáit. Drá
mairodalmunk még sok értékeset várhat
ettől az írótól." Ezt a múvét az esztétá~

Kodolányi remekéhez. a Végrendelet
hez mérik. Novelláiról, regényeiről pe
dig ezt írták: "Paraszt történeteiben Mó
ricz Zsigmondnál (!) mélyeqbre nyúlva
mutatja meg a parasztnak szinte az ős

talajban gyökerező ösztöneit". De hogyan
fogadta igényes munkáit a "művelt kö
zömég?

- Amikor Tormay Cecil megalapítot
ta a Napkeletet, azt képzelte, hogy a
magyar középosztály művelt és intelli
gens. Ö nem tudta, de sokan tudtuk,
mennyíre műveletlen és tudatlan volt az
a kőzéposztály, Minden igyekezet hiába
való. Ez az irodalmi folyóírat senkinek
se kellett. Ugyanilyen részvétlenü! fogad
ták a kialakult közönségízlésnek nem
kedvező munkáímat is.

- Pályája kezdetén "tősgyökeres ma
gyar tehetségként" üdvözölte az irodal
mi élet. A hatkötetes új magyar iroda
lomtörténetben Osváth Béla tollából ezt
olvashatjuk: Bibó "a korszak. egyik leg
érdekesebb, pályája derekán tehetségét
elpazarló drámairója". Most, nyolcvan
évesen milyen tanulsággal tekint vissza
életére? Mit tart az emberi lét értel
mének?

- Szük értelmének egyet tarthatok.
nincs más a földön, és nem lehet meg
váltani az emberiséget másképpen, csak
a szeretettel. Szeretni kell! Létünk pa
rancsa szeretetre tanítamí az embereket,
mert - hogy így fejezzem ki magam 
réges-rég óta ez a legnagyobb hiánycikk
a világon.

HEGYI BF:LA

.. .. ..
Milyennek látta őt a riporter?
Örök-fehér fáradt forrás. Önmagát keríti be, mírrt a hegyek sziklahasadékában

a nyarat is áttelelő hó, vagy egy mélységes mély kút a tenger fenekén. Láttam
benne kettétört emlékek vísszfényét, a magánvalóság vízmosta köveit s eltékozolt
energiák késői felismerését.

A német nyelvterületen működő Teil
hard de Chardin Társaság Münchenben
megjelenő közlernényének, az Acta Teil
hardiananak 1970. évi 1. száma magyar
különszám volt, amely az 1969. novem
ber l-én és 2-án Regensburgban A kon
vergencia lehetőségel. és határai címmel
megrendezett konferencia magyar anya
gát tartalmazza: Agh Attila Anthropo
logische Voraussetzungen, der Konver
genz (A konvergencia antropológiai fel
tételei), Gál Ferenc Der Beitrag Teil
hards zum Dialog (Teilhard segítsége a
dialógusban), Nyíri Tamás, a Vigilia
szerkesztőblzottságának tagja Christ-
liche Anthropologie und evolutives
Weltbild (A fejlődéselmélet világképe
és a keresztény antropológia), Paskai
László Weltbildund Teleologie bei
Teilhard (Világkép és teleológia Teil
hard müveiben) és Rónay György, a Vi
gilia felelős szerkesztője Möglichkeiten

und Grenzen der Konvergenz (A kon
vergeneia lehetőséget és határai) című

előadásait.

Nagy figyelmet keltenek a Vigilia in
terjúí. Beresztóczy Miklóssal, az Ország
gyűlés alelnökével a papi békemozga
lomról folytatott beszélgetésünket, ame
lyet lapunk 1970 júliusi számában je
lentettünk meg, kivonatosan ismertették
a nyugati katoli/eus hírügynökségek,

_részleteket közölt belőle a Londonban
kiadott The Tablet július 25-i száma és
a The Universe. A folyóiratunk 1970
júniusi számában közölt Lukács György
irrllterjúnkat átvette az RsIJA amerikai
magazin júliusi-augusztusi kettős szá
ma. A Vigilia februári számában meg
jelent Párbeszéd - Déry Tiborral című

beszélgetésünket leközölte a Budapesten
angol nyelven kiadott The New Hunga
rian Quarterly negyedéves folyóirat téli
száma.
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