
SZABÓ ZOLTÁN

Búcsúzó Bibó Istvántól*
(Naplójegyzetek)

Bibó István barátom bajáról, arról a szívattakról, amely a hatvanas évek vége felé kórházba
fektette: tudtam, de a következő években - a hírek hiánya: jó hír - úgyvéltem, hogye baj
elköszönt. Azt, hogyIstván életkedvét és életét is döntő csapás fenyegeti, elsőnekegy New
Yorkból érkező levél sejttette. Egy amerikai barát továbbította pár sorban jókívánságllit s
hozzátette ezt: "Pista, szegény, kórházban van, szívével, Boriska is, aki súlyosan beteg.
Szegények, egy ki nem élt élet után. De emelt fejjel, bátran viselik. Csak én panaszkodom
helyettök. Sokszor üdvözöllek" Április közepen telefon. Londonból: "Baj van. Bibó
Boriska néni meghalt. Pista bácsi is a kórházban van. Az embólia nem volt veszélyes, abból
kigyógyították, de fájdalmas fertőzést kapott, beszélni nem tud, úgyhogy ott tartották. A
temetést is elhalasztották, amíg felépül. Ugyanabban a kórhazban kezelik, ott volt Boriska
néni ágya mellett. A gyászjelentést is később tetszik megkapni. Amikor Pista bácsi meg
tudja írni. Nővérem kéri, hogy írjon egypár sort Pista bácsinak, aki teheti. Rászorul." - Ö,
asszonyok: "nem a viharok, a mének, a diada1zengések, - hanem a szítaszél-veregetések,
- ha a liszt megtömörüí"... - "Zoltán Bátyám?" - Igen ... - "Kinek szóljak?" Említek
néhány nevet. El-elakadva, mert újra átfut a rossz hideg, felmerül az elfojtott előérzet,

hogyha egyiküka kórházban holtan marad, másikuk a kórtermet élve nem hagyja el ...
(Május 2.) A gyászjelentés. Ez Budapestről érkezik, magyar bélyeg alatt, kivételként

szabályt erősíteni - egyenesen nevemre és címemre, a szövegezés csakugyan az övé,
eleve felísmerhetöen. "Bibó István nagyon szomorüan tudatja, hogy szeretett, hűséges
felesége - dr. Ravasz Boriska - 1979. április I-í-én, élete 70., házassága 39. évében
hosszú szenvedés után csendesen meghalt. - Egész életében a művészi és nyelvi
szépséget s a felismert történeti igazságot hirdette. Emlékét családján és barátain kívül
tanítványainak sokasága őrzi az országban és szerte a világban." Mennyi gond van ezekben
a puritán mondatokban, mennyire pontos minden szava ... A borítékból azonban kiesik
egy levélféle is. Könnyű papíron, gépelt levél, karbónkópia: "Azok számára, akiket Boriska
halála meglepetésszerűenért, röviden összefoglalom betegségének és halálának törté
netét. Nagyon gyors lefolyású tüdőrákban halt meg. 1978 júliusában jelentkeztek az első

kisebb fájdalmak, majd az ősz folyamán állandósultak, s ekkor kerestük fel Böszörményi
professzort, aki nemsokára bevitte osztályára teljes kivizsgálásra, majd pár hét után
hazaengedte. Hamarosan azonban, 1979 január közepén, közölte velem a professzor
aki Boriskát mindvégig gondosan és gyöngéden kezelte - a szövettani vizsgálat teljesen
kilátástalan eredményét, s azt, hogy mindenneműoperációt a beteg általános állapota
miatt is reménytelennek tart. Otthon a fájdalmak fokozódtak, de mindinkább átmentek a
hátgerincre s így ő egyre inkább azt hangoztatta, hogy régi gerincfájdalmai újultak fel, s a
tüdőfájdalmak megszüntek. Láthatóan ragaszkodott ehhez, s így nem tudtuk rászánni
magunkat, hogy megmondjuk neki a valót. Az újabb gondos kórháZi kezelés sem tudta
lassítani már a folyamatot, amely az utolsó héten rohamossá vált, noha a fájdalmak ekkor
érzéstelenítés nélkül is megszűntek Életkedve sokáig megmaradt, de az utolsó hetekben
csonttá soványodva gyakran mondogatta: -Elfáradtarn, feladom-o Az utolsó napokat egyre

• Megjelent az Ősök és társak círnű kötetben. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1984.
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mélyülő álomban töltötte, s aprilis 14-én délután öt örakor békességben, csendesen
meghalt. Budapest, 1979. aprilis 17. Bibó István."

S ebben a levélben valahogy benne van ez az ember, ez az István. Bibó István. Ott van,
valahol egy k6rházban. Budapesten. Az élettársa halálát követőharmadik napon leírja ezt.
Talánmég meg is jelöli a listán azokat - rokonokat, barátokat, régi társakat -, akiknek a
gyászjelentést ezzel a személyes beszámol6val kell megküldeni. Mivel valamely íratlan
törvényvagy szabály azt mondja, hogy bajában tájékozatlanok ne maradjanak. így: erre van
gondja. A legjellemzőbb azonban, amirőlez a tud6sítás hallgat,Azt, hogy k6rházban van ő
magais, szöra sem érdemesíri.

Eleveníteni, papíron halottainkat is?

Május lO-e. Sárközi Mátyás esti telefonja. Bibó István meghalt. Nem abban a kórházban,
ahol a felesége. Egy másikba vitték. Infarktus? Az, az éjjel érte.

Május II-e péntek. Reggel }otischky. Tudnék-e megemlékezést adni a BBC-nek Bibór6l.
Hamar kellene. - Ma nem tudom megcsinálni. - Holnap elég. Négy-öt perc csak, sajnos.
Ugyanis kértünk Crick-től is. Holnap Sikl6s Pista kezében lesz a dolog. Este felhívom
Siklóst. Elég ha behozod, délután valamikor, legkésőbb hatkor.

Május l2-e szombat. Déltájban sikerül végre az ír6géphez szorítanom magam, hogy
leírjam, amire kértek, vagyis ami Bibó István barátomról eszembe jut, a személyest és a
nem-személyest. Ötkor Sikl6snak átadom. - István - kérdezem meg -, megjelent ez a
hír Budapesten? "Nem, kedves Zoltán, ezt a halálhírt a pesti lapok mind mostanáig nem
érdemesítették közzétételre." - A rádi6? - .Bíbö István halálhírét a Kossuth-radíö nem
jelentette be."

Bibó István ha1áláva1 a magyarok nemzete - hú fiainak mostohája -legjobbjainak egyikét
veszítette el s ha e szellem és jellem meghatározására alkalmas mondatokat a világiroda
lomban keresek: Orwellnél találok. "Amúltban - írta korunk intellektueljeit elmaraszta
ló tanulmányában -, legalábbis a protestáns századokban, a forradalmiság és az
intellektuális integritás összefonódtak: az eretnek - a politika, a morál, a vallás vagy az
esztétikaterületén - olyan ember volt, aki megragadta, hogy erőszakottegyen az igazán,
lelkiismeretén." Bib6 Istvánban ez az Orwell által hiányolt, egyedül is helytáll6, maga
igazában hívő, ezt követőés megvalló embertípus testesült meg, abban a korban, amikor a
szellem emberei is a csoportosuláshoz-szegődés, pártos elköteleződés,valahová-tartozás,
hatalomámyékba-kerülés kényelmét keresték. Az Orwell által említett tulajdonságok és
képességek ötvözete azonban őbenneazzala minőségi különbözöséggel párosult, hogy a
lelkiismerete parancsait követőember értelmének vezérlőcsillaga annemzetünkjava és
magunk megmaradása" volt, s politikai gondolkod6ként is Bocskayéra emlékeztető

kiegyensúlyoz6 koncepci6k vezették. De ha valakiben, őbenne volt meg a bibliai
Dánielhez foghat6 merészség: helytállásra 1956·ban, a november negyedikét követő

hetekben is. ( ... Dare to be a Daniel, - Dare to stand alone: - Dare to havea purpose
finn. - Dare to make it known - ahogy a reviva1isták himnusza mondja.)

Bibó István magos termetű,egyenes tartású, rokonszenves szerény ember volt, j6 külsejű,

bár nem feltűnóen. Szemre inkább szürke tanárembert sejttetett, mint elmélyült
gondolkod6t vagy terepfelvero kutatót. A feltűnés vágya vagy az argumentatív felülkere
kedés hajlama tökéletesen hiányZott belőle, de a feltűnés e következetes kerülésében sem
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volt szándékoltság, erőltetettségvagy éppen szerepjátszás. Nézeteihez, politikai morál- .
jához rendkívül szígorüan és következetesen ragaszkodottt, am ezt is tartózkodóan tette,
sohase tüntetően.Természetének volt a folyománya. Ebben a kiművelt emberfőben az
értelem fegyelme volt az úr, de mások fegyelmezésére nem törekedett. Konok ragasz
kodását meggyőződéseihez s a nyakas hajthatatlanságot, amely igazának kimondáSára,
ismétlésére is, rábírta, mindig eltökélt békülékenység és bámulatos szívös türelem
egészítette ki, hiszen - megint Bocskay-módra - mindenkor az vezette:"minekünk eza
fundamentuma megmaradásunknak, bogy egyik magyart a másikkal ne étessée". A
rosszakarat és ártó szándék transzparens hiánya tiszteletet keltett még azokban is, akik
rátámadtak, még akkor is, ha mondandöját szándékkal félreértelmezték, ahogy megtette
Lukács György és Révai József; mindkettő mélyen a saját intellektuális színvonala alá
süllyedve ez alkalommal. Aki valamennyire megismerte, személyesen vagy írásaiból,
abban Bibó maradandó megbecsülést ébresztett, akár magyarvolt az illető, akár francia
vagy angol, s attól függetlenül, hogy mennyíre ért egyet a nézeteível.

Megismerését Erdei Ferencnek köszönhetem, aki találkozáSunknak valamiért jelentő

séget tulajdonított. Egy ideig hármasban voltunk együtt gyakorta. Erdei akkoriban a
magyar város, falu, tanya, parasztság stúdiumaiba merülten időnként olyan fordulópon
tokra jutott, hogy úgy érezte, a dolgot jobb volna megnézni más szemével is. 1940 őszétől

1941 tavaszáig együttléteink rendszeressé váltak: hetente voltunk együtt tízen vagy
tizenketten Odescalchiné Andrássy Klára háziasszonyunk vendégeként az Andrássy
palotában, ahol egyszer a díszlépcsón fölfelé haladva ráeszméltem, hogy ha egy
földindulás itt érne, a falakról rámzuhanó művészettörténettemetne be, régi mesterek
olajfestrnényeivel. Azután, hogy a ház asszonya a magyar rezisztencia első hősihalottja lett
- őrhelyére mentében érte bombataIálat Raguzában -, kis társaságunkat (általában
Borbély, Keszthelyi, Markos, Ortutay, Boldizsár, Kovács, Erdei, Bibó és magam), mivel
AndrássyKlárával ez az együttes a lelkét vesztette el, ritkábban láttam. Egyalkalommal egy
vezérkari tiszt: Pálffy-Österreicher kérte, hogy hallgassuk meg hárman Erdeivel, aki 1945
tavaszán Debrecenben, a Bika-szállóban elóbb engem fogadott lak:ótársának, majd Bíböt,
akiért együtt mentünk fel Budapestre, amikor az Ideiglenes Nemzeti Kormány belügymi
nisztereként megkapta a felmenetelhez szükséges engedélyeket. Később időnként

vacsoravendég volt pesti szállásomon, ilyen vacsorán ismerte meg Révai Andrást, aki
holtig és lankadatlan szorgoskodással maradt hű embere és Hugh Seton-Watsont, akivel
egy negyedóra múltán olyan akadálymentes sz6értésbe keveredtek, francíául természete
sen, mintha kétezer éve ismernék egymást; Periklész kora óta. S végül odajött 1946-ban
arra a teadélutánra, amelynek a megrendezésére Károlyi Mihály kért meg azzal, hogy
szeretné megismerni mindazokat, akikr(')l Anddssy Klára annyi szeretettel beszélt.
Meghívtam akit értem, s Károlyi mindenkit végigkérdezett, hogy ott volt-e ő is "azokon az
estélyeken" s amikor megbizonyosodott, hogy itt nincs olyan ember, aki ott nemvolt jelen,
azt mondta, hogy "akkor önöknek tudniok kell azt, hogy én ~ja s6gornőmet is igazán
mélységesen, szívből és holtig mennyire szerettem", majd hozzám fordult s azt ajánlotta,
hogy "most talán mindnyájan foglaljunk helyet" s Bibót, aki jobbjára került, nyomban
felkérte, hogy tájékoztassa, nhogyan ítéli meg a viMghelyzetet, különös tekintettel a
détente esélyeíre", Bibó a felszólítasnak olyanformán tett eleget, mint akit ez a láWnSág
egyáltalában nem lep meg s Károlyi hallgatta nagyfigyelemmel, amit az is kifejezett, hogy
míg bal keze botjának kamp6ját markolta, jobb kezét jobb füle mögé emelte és onnan nem
mozdította el. Legtöbbször azonban, legotthonosabb s legméltóbb környezetben, nagy
barátnénk, Sárközi Márla házábanvoltunk együtt, hol többen, hol kevesebbenparasztpárti
írök, a társalgast Veres Péter felülmúlhatatlan bóbeszédűségearánylagritkán fiiszerezte,
Darvas következetes elmaradasa nem keltett hiányérzetet s a legbölcsebb, ha eljött,
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mindenképp 'Iamásí Áron volt, mert bölcsességét csak alkalomadtán éreztette. A
legszűkebb és legbelső körben a háziasszony volt a legszellemesebb. Illyés a leglele
ményesebb, BisztrayFarkas a legkomolyabb, Erdei a legkomorabb s Bibó a legcsendesebb.
Az ember minóségét azonban nem ez a jelző méri, hanem amit Sárközi Márta írt egy, a
múfaj remekei közé sorolható levelében. Párizsi karácsonyomra küldte, amikor már a
rontó idők roncsolni kezdték jobb embereinket is s a levélben ki-ki kap egy nem éppen
magasztaló, de föltétlenül találó jelzőt, míg a seregszemlét a Nyúl utcai Madame de
Sévigné be nem fejezi ezzel: "az egyetlen vígasztaló pont és derűs támaSZ Bibó Pistám
maradt, aki duplájára bizott az utóbbi hónapokban és úgy néz ki, mint két véletlenül
egymásra fotografált Bibó Pista".

Bibó Istvánt 1948 novemberében láttam utoljára, amikor Rajk László (akkor külügymi
niszter) többször ismételt kíVánságára, két hétre visszamentem Budapestre. Bibó vacsora
utáni összejövetelre hívott a Rózsadombra: BorbiróVIrgil mutattabe annaka stúdiumának
eredményét, amelyben kidolgozta, hogy milyen standardizálható és modernizált háztípu
sok alakíthatók ki a hagyományos magyar parasztház formakincsén és arányrendszerén
belül maradva. N~l az eddig említettek voltak jelen, de mintha ki-ki egy-egy
kazettában mozgott volna, ami megakadályozza, hogy a masiknak a közelébe jusson. Bibó
volt a kivétel. Ö úgy mozgott, viselkedett, beszélt, mintha ezek a láthatatlan magánZárkák
nem vennék kötOl a vendégeit. Ignorálta, vagy nem vette észre? Borbiró egészen kiváló
előadást tartott, mindenki tudta, hogy a tervból, mivel a házat 6t magát nézi, semmi sem
lesz. De azért megvitatdk. tjfél uUnig vitatták, rendkivüli hozzáértéssel, nagyon
színvonalasan. Hallatlanul értelmes és infemálisan leverő volt az egész. A kedély
kiegyensúlyozottságának Wltozatlansága Bibóban s ennek a kiegyensúlyozottságnak a
függetlensége érzékelhetőenés fenyegetóen elbizonytalanodott kömyezettségétől,meg
nyugtatóan hatott és egyben nyugtalanító volt.

Ha a szellem minőségéts az értelem jelentőségetkeresem: az EötvösJózsef halála óta
eltelt évSZázadban alighanem Bibó Istvánvolt a legtisztabbpolitikai gondolkodó; azt, hogy
a tizenkilencedik század eszméiből folyó törekvéseket hogyan lehetne egymással 
logikailag csak - valamiképpen összeegyeztetni a huszadikban, egyedül ő tudta volna
megírni. Erre azonban nem adott mödot a kor, amelyben élt, és az a közvetlen
közhaszonra-törekvés, amelyhez őt magát kötötte morálja. Ha jelentőségének a nemzet
nem ébred tudatára, az a magyar államot admínísztrálö rendszer szégyene, a magyar.
országi társadalom szégyene és a magyar irók~dó szégyene lesz.

A londoni ridió szombat esti magyar adását követő napon, vasárnap reggel, a Magyar
Nemzet május 13·ára kiadott száma, a gyászoló családok által feladott köszönetnyílvání
tások közt, közölte Bibó István köszönetét mindazoknak, akik felesége halála után
soraikkal őt felkeresték A halálozási hirdetmények sorában középhelyen ott volt a Bibó
családé, amely Bibó István halálátjelenti be. A halálozási hirdetményrovat fölött azonban,
a krónika-rovat utolsó helyén a szerkesztőség a magarészéről közzetette ezt: "Dr. Bibó
István jogász és történész, a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának nyugalmazott
elóadója, 68 éveskorában, hosszan tartó betegség után, május 10-én elhunyt." Az angol
ridió magyar adása 12-én mtisoridejének egyharmadá.t szentelte Bibó Istvánnak s az
elhangzott mtisor egy részét vasárnap megismételték Ha a szöveg terjedelmét a szavak
S7JmáVal mérő angol mértékegységet használom, a kvantitativkülönbséget az jelzi, hogy a
londoni ridió nagyjából ezerhatszáz szöval méltatta Bibó Istánt, a magyarországi sajtó
pedig Budapesten huszonkét szót szánt erre a célra - és ennyit is csak később - egy
napilapban.

573



És: "BtlnÖ8Ök közt dokos, aid néma"

A halálát követőnegyedik napon, harminchat órával azután, hogy elhangzott az a londoni
búcsúztató, a hétfőipostával (május 14-én) megérkezett egykülönös levél. Az egyik latin
európai országból jött, a címzésben elöl a keresztnév, hátul a vezetéknév. A levél viszont
magyarul volt s olyasvalamire hivatkozott, ami arra vallott, hogy ícóját régóta ismerem,
igen jól, de magát a hivatkozást a félálmos, féléber állapotban nem tudtam hova tenni. se
megszólítás, se keltezés. Félretettem, de későbbazt mondták ösztöneím, hogy ez a furcsa
levél alighanem Bíböé, Dehát négy napja nem él. Ettől a levél .lehet az övé - mondta a
ráció. Az írás ismerős, de nem tudom kié, biztosan nem az övé. Ettől a levél lehet az övé.
Blövettem, hogy végigolvasom, lassan, mödszeresen, A levél kétségldvill, hitelesen és
félreérthetetlenül Bibó IStWn levele volt. A rejtélyt az elköszönö zarösorok túloldalára írt
mondatok fejtették meg. "Ezt az üzenetet április végén, a kórházi ágyból diktálta nekem
pista. Aztm haza engedték a kórházból, de május 2-án reggel, Boriska temetése napján,
illetve reggelén ( a temetés id6pontja 1130-ra volt kitGzve), vissza kellett vinni a kórházba,
olyan rosszul érezte magát. Azóta nem tudom, mi történt, mert másnap külföldre utaztam.
Mindenesetre nemcsak fizikaiJag, pszichikailag, hanem - úgy vélem - materiálisan is
nehéz helyzetbenvan a család. 'Th1án módot lehetne találni arra, hogy könnyíteni lehessen
- legalább-anyagilag - a helyzetükön. üdvözlettel" - mondta ez az utóirat s mivel nincs
aláírás, ezúton fejezem ki megindult köszönetemet annak, akiben volt elég emberség,
szívesség s készség ahhoz, hogy eljuttassa hozzám Bibó István barátom utolsó szavait.

A levél közepetáján a mondatok fellazulnak: "szeretnék magamnak: egy általános mottöt"
- üzeni -, "persze elsősorbanaz örök Bocskay-szöveget" (ezt a posthumus kívl1nságot
már megérkezése előtt teljesítettem, gondolhatom megszomorodva, sajnos nem méltatás
ban, hanembúcsúztat6ban), de eszébe jut egy másik, dolgozóasztal fölé rajzszögezhető,

jelmondatnakvagyirányelvnekalkalmas citátum is: "Arra a kérdésre, hogy milyen modem
hadtudományi szerzöket olvasson, azt feleltem, hogyolvasson Thukydidést. caesart. Titus
Liviust. Sallustiust. Ne csodálkozzék, ha modem szerzök helyett 6kbriakat ajánlok, de
egyedül ők őriztékmeg azt a képességüket, hogy az eseményeket saját okaikra vezessek
vissza." Biztosan "rühellem a szerzöt" tette hoZZá, mert hiszen az a passzus egy olyan
levélben van, amelyet Moltke írt egy fiatal katonatisztnek. Három évtized, távolság,
kapcsolathiány, gondolkodáskontroll, határzár, cenzúra s minden egyéb együtt se volt
elég ahhoz, hogy az egyik magyar tudatból kildiszöbölődjék annak a jelentéktelen
idioszinkráziának a valószínűsége, hogy a másikban Herr General Helmuth Karl Bernhard
von Moltke nevének felmerülése nem ébreszt eleven rokonszenveket, s erre még utal is a
két halál közé eső negyedfél hét feleútjára érve.

Amikor ezeket a sorokat írom (1979. május 21.) Bibó Istvánt Óbudán már eltemették.
Ugyan kik? A Bíbök, a Tegzesek, az Urayak, Szacsvayak és Ravaszok, mennyi szép és jó
magyar név tud egy nemzetsegge tömörülní, gyászjelentésen. Temetni azt tudunk! 
hajtogatták egymásnakrégi magyarok, ha összekerültek négyen-öten, emittvagyamott. De
tudunk-e csakugyan? 'Th1án a gondviselés különös kegyelme, hogy aránylag kevés
magyarországi temetésen vettem részt: M6riczén, Babitsén. Legélesebben Babitséra
emlékszem, ahová késve értem, mert senki sem tudta megmondani, hogy ugyan hol van a
székesfőváros által kiutalt díszsirhely. Már Illyés beszélt, szegény, el-elfulladva, alig
lehetett érteni. Aztm láttam, hogy Gachot, kedves Francoís-m lép emelvtnyre, a francia
becsületrend nagy familiája nevében búcsúzott, igen szepen. Szeldü ott állt ravatal- és
sirhelyközelben, roppant komoran. A szertartás utan odajött hozzám: "Olvastalak" 
mondtafakö hangon - "oivastam, hogyaVörösmarty-temetés másátkívántad Babitsnak, a

574



Magyar Nemzetben". Hallgattam. szekftl nézte szigorú szomorú szemével, ami a
sírköveken túl, túl a k6f3lon a Wrosból odaIátszott. - ,,'Ie - mondta -, ettől a várostól
vártál Vörösmarty-temetést Babitsnak! Ebben az évben!" 1941-et írtunk és szétszéledtönk.
Akapuban, a FELTÁMADUNKfeIrds alatt néhmyan összeverödtünk, Betértünk egy ivóba,
amely alighanem a Teleki tér 6szereseinek volt taIaIkozóhelye. "Te meg ne dühöngj!" 
csittított Pátzay. - "Én az ilyen temetést korabban kezdem." A maszk miatt, eszméltem
helyzetére. "Meghal VaIaki - morgott pátzay -, mehetek másnapa Morgue-ba Az altiszt
régi bútor, ismer, aIW a rossz pénzt, Most is marwrt rám.•A Babits Mihály urat tetszik
parancsolni a mfivész ürnak- - áUapította meg leleményesen s már vezet is: -Azonnal
kihúzom Babits Mihály urat a mfivész ürnak- A halottakat ugyanis fiókokban tartják a
temetésig. Azaltiszt kihúzta a fiókot, a fiókkal Mihályt." - Ezt hagyd abba Hogy bírod? 
"Félóráig tart, ha minden jól megy" - vigasztalt Pátzay. Néztük a terítetlen, borfoltos
asztallapot. Dühösen ittunk. Három hónap múlva készvolt 1llyés Babits-emlékk:önyve, a
fiúi szeretet és irodalmi felelősségtu<üs vi1agirodaIomban páratlan remeke. Írtuk
hetvenen. szekfii szép csendesen, gyöngéd udvariassággal a maga helyére tolta az én
Vörösmarty-temetés víziómat. "Úgy éreztem, mintha Vörösmartyt temetnénk, olyan
időben, amikor az emberek saját hasznukon kívül egyebet nem ismernek, s ha mégis
gondolnak magasabbra, akkor idegen isteneknekkezdenek szolgálni ... A magyarszellem
hivatásos megfigyelői még ébren vannak ésfel tudják mérni a veszteséget. Dea tömegek
távol maradtak, a hivatalok hasonlóképpen, kormányzottak és kormányzók nem vették
észre, hogy elment közülük - Vörösmarty. Vöcösmartyravonatkoztatva mindez groteszk
álomnak látszanék: Babits halála megval6sította az álmot: mintha egy haIáltáncjelenet
mutatná be hátborzongató günyolödással sír felé hanyatló szellemiségünket." (1979)
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