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MAGçNT¹RT°NELEM: MARñT KçROLY °S A
BIBñ CSALçD LEVELEZ°SE

(1927ä1960)

K´zz¢teszi D¢nes IvÀn ZoltÀn

MarÂt KÀroly ¢s BibÂ IstvÀn hagyat¢-
kÀt a Magyar TudomÀnyos Akad¢mia
K´nyvtÀrÀnak K¢zirattÀra ûrzi. Mindket-
tûben nagyr¢szt ¢rintetlen levelez¢st talÀ-
lunk, a BibÂ-hagyat¢kban pedig ä annak
ellen¢re, hogy a berni, 1981ä1984-es
¹SSZEGYþJT¹TT íRçSOK ¢s a budapesti,
1986ä1990-es VçLOGATOTT TANULMç-
NYOK n¢gy-n¢gy k´tete tartalmazza BibÂ
IstvÀn legfontosabb tanulmÀnyait ä a
rendkÁv¡l ¢rdekes levelez¢s mellett szÀ-
mos kiadatlan k¢zirat ¢s nagyon sok

publikÀlatlan irat talÀlhatÂ, amely m¢ltÂ
kiadÀsra vÀr, ¢s ¢rdemleges feldolgozÀst
ig¢nyel.

Az alÀbbiakban k´zl¢sre ker¡lû levele-
z¢s mindenekelûtt a lev¢lvÀltÂk szem¢lyi-
s¢g¢rûl, szerep¢rûl, helyzet¢rûl, ¢rzelmei-
rûl, mindennapi ¢let¢rûl ¢s lehetûs¢geik
beszük¡l¢s¢rûl ad k¢pet, ¢s arrÂl, hogy a
lehetûs¢gek beszük¡l¢s¢t hogyan ¢lt¢k Àt.
TÀrgyuk k´z¢rdeklûd¢sre szÀmot tartÂ
magÀnt´rt¢nelem. 

D¢nes IvÀn ZoltÀn

1. (Idûsebb) BibÂ IstvÀn1 ä MarÂt KÀrolynak2

Postab¢lyegzû: Szeged, 1927. februÀr 1.
Kedves BarÀtom!
Elfelejtettem Neked megmondani, hogy a Sz¢phalomban3 a k´vetkezû (2-ik) szÀmba
j´vû dolgozatod m¢g nÀlam van, s majd Zolnait4 figyelmeztetni fogom, hogy mielûbb
nyomdÀba adja.

SzÁves ¡dv´zlettel k´sz´nt
BibÂ IstvÀn

1. BibÂ IstvÀn (Kecskem¢t, 1877äSzeged,
1935): tudomÀnyszervezû, n¢pmüvelû, a Val-
lÀs- ¢s K´zoktatÀs¡gyi Miniszt¢rium fûtisztvi-
selûje, majd a szegedi Egyetemi K´nyvtÀr
igazgatÂja, a TÀrsadalomtudomÀny  (1921) ¢s a
N¢p¡nk ¢s Nyelv¡nk (1929) alapÁtÂ szerkesztûje,
a Szegedi Alf´ldkutatÂ BizottsÀg kezdem¢-
nyezûje, BibÂ IstvÀn (1911ä1979) ¢desapja.
Fûbb publikÀciÂi: AZ °RZ°KI MEGISMER°S TER-
M°SZETE (Budapest, 1909), A MEGISMER°S öJ
MAGYARçZATA (Budapest, 1914), NIETZSCHE
(Budapest, 1916), A SZçMOK JELENT°SE °S A

GONDOLKODçS ALAPFORMçINAK T¹RT°NETE
(Budapest, 1917), A PRIMITíV  EMBER VILçGA
(Szeged, 1927), F¹LDRAJZI SZEMPONTOK A MA-
GYAR L°LEK MAI MEGíT°L°S°BEN (Szeged,
1930), A SZçMOK SZEREP°NEK °S JELENT°-
S°NEK KIALAKULçSA AZ EMBERIS°G T¹RT°NE-
T°BEN ä A SZçMOK JELENT°SE A IXäXIII. SZç-
ZADI MAGYARSçG T¹RT°NET°BEN (Szeged,
1935).
2. MarÂt KÀroly (Arad, 1885äBudapest,
1963): klasszika-filolÂgus, egyetemi tanÀr. Ko-
lozsvÀrott habilitÀlt, 1924-tûl a klasszika-filo-
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lÂgia rendkÁv¡li, 1946-tÂl az ÂkortudomÀny
nyilvÀnos rendes tanÀra Szegeden, majd
1947-tûl az Âkori (g´r´g-rÂmai) t´rt¢neti tan-
sz¢k tanÀra Budapesten. SzÀmtalan publikÀ-
ciÂja volt, fû müvei: FEJEZETEK A HOMEROS-
K°RD°SHEZ (Budapest, 1907), HOMEROS àA
LEGR°GIBB °S LEGJOBBÊ (Budapest, 1948), A
G¹R¹G IRODALOM KEZDETEI (Budapest, 1956),
AZ EPOPEIA HELYE A HýSI EPIKçBAN (Budapest,
1964). Müveinek bibliogrÀfiÀja: R. Szalay çg-
nes: MARñT KçROLY IRODALMI MUNKçSSçGA
IäII. Antik tanulmÀnyok 2. (1955) 189ä198, 10.
(1964) 5ä6. MunkÀssÀgÀnak ¢rtelmez¢sei:

IDý °S T¹RT°NELEM. A MARñT KçROLY EM-
L°KKONFERENCIA ELýADçSAI (szerk: KÀkosy
LÀszlÂäGaÀl Ernû) (Budapest, 1974), Hor-
vÀth IvÀn: A VERS. HçROM MEGK¹ZELíT°S
(Budapest, 1991).
3. Sz¢phalom: szegedi irodalmi ¢s tudomÀnyos
folyÂirat, 1927 ¢s 1944 k´z´tt jelent meg, Zol-
nai B¢la szerkesztette.
4. Zolnai B¢la (Sz¢kesfeh¢rvÀr, 1890äBuda-
pest, 1969): irodalomt´rt¢n¢sz, nyelv¢sz, mü-
fordÁtÂ. 1925-tûl Szegeden, 1940-tûl Kolozs-
vÀrott, 1945-tûl 1950-ig pedig Budapesten
egyetemi tanÀr.

2. MarÂt KÀroly ä (idûsebb) BibÂ IstvÀnn¢nak5

¢s (idûsebb) BibÂ IstvÀnnak

2.a. MarÂt KÀroly ä
(idûsebb) BibÂ IstvÀnn¢nak

Budapest, 1927. jÃnius 4. VI. Vilmos csÀszÀr Ãt 21.
M¢ltÂsÀgos Asszonyom!
R¢gen ¢rzem belsû parancsnak, hogy megfelelû komolysÀggal ¢s illû formÀban is meg-
k´sz´njem a nagy ¢s meg nem ¢rdemelt fÀradsÀgot, melyet oly ́ nfelÀldozÂan volt ke-
gyes borzas dolgozatommal szemben tanÃsÁtani. (Hiszen e fÀradozÀs nagysÀgÀt ä ´n-
k¢nytelen¡l ä ez a àtanÃsÁtÊ is tanÃsÁthatja.)

ýszint¢n megsemmisÁtve mondhatom, hogy fûleg amikor egyed¡l maradtam M¢l-
tÂsÀgos Asszonyom munkÀjÀval, nem gyûztem n¢hÀny ki nem gummizott megjegy-
z¢se m¢lyrehatolÀsÀt ¢s szakavatottsÀgÀt ä m¢g mindig! ä csodÀlni. Fûleg egyrûl, me-
lyet a prÂzai ritmusrÂl Árt, k¡l´n´sen is szerettem volna elbesz¢lgetni, de szolgÀljon
talÀn a. mell¢klet n¢mi pÂtlÀsÀul, ha ugyan ¢rdemes az elolvasÀsra. (K¢pzelûd¢sem
ti. r¢gtûl ¢ppen a magam k¡l´n´sen ´sszetett ritmusÀnak szokta k´zismert à¢rthetet-
lens¢gemetÊ is tulajdonÁtani.)

HosszÃ k¢sedelmem oka, hogy k´zben sajnos k¢t alkalom is, melyekkel kapcso-
latban hÀlÀm kifejez¢s¢t eszk´z´lhetni v¢ltem, hibÀmon kÁv¡l bizonyult alkalmatlan-
nak. Az egyetemi reuniÂra ti. nem kaptam meghÁvÂt, azutÀn Zolnai sem k¡ldte a kor-
rektÃrÀt, sût egyÀltalÀn nem is felel leveleimre. így a szem¢lyes talÀlkozÀs¢ utÀn
persze annak a rem¢ny¢rûl is le kellett mondanom, hogy legalÀbb a kellûk¢pp dedi-
kÀlt f¡zettel mutatÂsabb papÁrformÀban elismerhessem adÂssÀgomat. Nem mon-
dok le mindamellett a rem¢nyrûl, hogy m¢g lesz alkalmam szÂval ¢s tettel is meg-
mutatni, milyen m¢lyen Àt¢rzem, amire kegyes volt ¢rdemesÁteni, arrÂl nem is szÂlva,
mennyire fÀjlalom, hogy v¢g¡l is ä Ãgy lÀtszik ä hiÀba fÀrasztottam, mert a f¡zet meg
sem jelenhet. çm ha mÀs nem, az is bizonyÁthatja teljes jÂhiszemüs¢gemet, hogy
magam is ä nagyon ¢rt¢kes tanÀcsa szerint ä m¢g egy àgy´ny´rüÊ befejez¢sf¢l¢t hoz-
zÀizzadtam.

Nagyon kellemes p¡nk´sdi ¡nnepet ¢s ¡dÁtû nyÀri pihenût kÁvÀnok Ãgy M¢ltÂsÀgos
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Asszonyomnak, valamint kedves csalÀdjÀnak is. M¢g egyszer esedezve jÂt¢kony àmeg-
bocsÀnatÊ-Àt a mÀr jÂvÀtehetetlen nagy fÀradsÀgÀ¢rt, hÂdolattal csÂkolom kez¢t na-
gyon lek´telezett

alÀzatos szolgÀja

MarÂt KÀroly

2.b. (Idûsebb) BibÂ IstvÀnnak

Kedves jÂ Direktor Uram,
nem nyithatok be hÀzadba an¢lk¡l, hogy meghatott, meleg szÁvvel Neked is meg ne
k´sz´njem, am¢rt mind¢g ¢s e dolgozat eset¢ben is olyan jÂ voltÀl hozzÀm. Tarts meg,
k¢rlek, tovÀbb is azon kegyes jÂ indulatban, amelyet legalÀbbis utÂlag ki¢rdemelni
mindig b¡szke ¢s legfûbb t´rekv¢sem lesz.

Kellemes vakÀciÂt ¢s pihen¢s¡l csendes jÂ munkÀt kÁvÀnva, vagyok a viszontlÀtÀsig
hÀlÀs ¢s ragaszkodÂ szolgÀd,

MarÂt KÀroly

5. BibÂ IstvÀnn¢ Graul Ir¢n (Budapest, 1889ä
1979): BibÂ IstvÀn ¢desanyja, rendkÁv¡l ins-
pirÀlÂ szem¢lyis¢g, aki nemcsak MarÂt KÀroly
sz´vegeit javÁtgatta, hanem Erdei Ferenc szem¢-
lyis¢g¢re is nagy hatÀssal volt. A stilÀris szem-

pontbÂl korrigÀlt munka: L°NYEG °S GONDO-
LAT. R°SZLET A SZELLEMIS°G KIALAKULçSçNAK
T¹RT°NET°BýL. (Sz¢phalom K´nyvtÀr, 2. Sze-
ged, 1927), amelyet MarÂt KÀroly àDr. BibÂ Ist-
vÀn¢knak m¢ly hÀlÀval ajÀnlvaÊ publikÀlt.

3. Ifj. BibÂ IstvÀn ä MarÂt KÀrolynak

Szeged, 1930. oktÂber 15.
M¢lyen tisztelt kedves Professzor ör,
IgazÀn v¢gtelen¡l sajnÀlom, hogy a keddi megbesz¢l¢srûl elmaradtunk; valami Âra-
rend-konfÃziÂ volt a jogi karon, s emiatt kiesett az eml¢kezet¡nkbûl ez az idûpont.
Nagyon megijedt¡nk, amikor megtudtuk a keddi terminusainkat, mert kedden
mindkettûnknek, Reitzernek6 ¢s nekem 8-tÂl 1-ig ¢s 2-tûl 7-ig van elfoglaltsÀgunk.
Nek¡nk az eg¢sz h¢ten a szerdai ¢s p¢nteki, esetleg a h¢tfûi nap alkalmas, s mivel az
id¢n nem akarjuk semmik¢ppen sem elmulasztani az ÂrÀkat, nagyon k¢rj¡k Pro-
fesszor Urat, amennyiben lehets¢ges, tegye az ÂrÀkat e napok valamelyik¢re. P¢nte-
ken 12-tûl 1-ig ¢s 3-tÂl 4-ig vagyunk szabadok, s Ágy nem kaphatnÀnk mÀsf¢l ÂrÀs kol-
l¢giumot: Ãgyhogy mi legjobban ´r¡ln¢nk esetleg h¢tfûnek; csupÀn a keddi, m¢g ke-
v¢sb¢ a cs¡t´rt´ki napot nem tudjuk beilleszteni.

Ha Professzor ör meg tudja vÀltoztatni az ÂrÀkat s engem ¢rtesÁteni szÁveskedik,
akkor a d¢kÀni hivatalban bejelenthetn¢m ¢s a termeket megbesz¢lhetn¢m, ha nem,
akkor a legk´zelebbi kedden talÀn lehet m¢g valamit megbesz¢ln¡nk.

A fenti idûpontok Reitzernek ¢s Szebenynek7 is megfelelnek. Professzor Urat a
viszontlÀtÀsig tiszteletteljesen ¡dv´zli, ¢s àk¢r¢se kedvezû elint¢z¢s¢t k¢riÊ

hü tanÁtvÀnya

ifj. BibÂ IstvÀn
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6. Reitzer B¢la (Szeged, 1911äUkrajna,
1942): szociolÂgus, BibÂ IstvÀn ¢s Erdei Fe-
renc nagyon ¢rz¢keny, fog¢kony ¢s igen olva-
sott barÀtja. Fû müve: A PROLETçRNEVEL°S
K°RD°S°HEZ. (NEVEL°SSZOCIOLñGIAI BíRç-
LAT) (Szeged, 1935).

7. Helyesen Szebenyi Endre (Nagylak, 1912ä
Budapest, 1950): ¡gyv¢d, politikus, 1945
utÀn kommunista bel¡gyi ÀllamtitkÀr. BibÂ
IstvÀn ¢s Reitzer B¢la egyetemi koll¢gÀja volt.
A Rajk-per sorÀn letartÂztattÀk, ¢s a b´rt´n-
ben agyonvert¢k.

4. MarÂt KÀroly ä ifj. BibÂ IstvÀnnak

Kedves Pista fiam,
K´sz´n´m jÂlesû ragaszkodÀstokat.
A dolog kiss¢ komplikÀlt, s az¢rt arra k¢rlek, ¢rtesÁts azonnal (hogy h¢tfûn okvetlen¡l
megkapjam), vajon hivatalos sz¡net lesz-e mÀr kedden vagy sem. Ha nem volna, amint
hiszem, akkor kedden okvetlen¡l lemegyek ÂrÀt tartani, ¢s k¢rlek Benneteket, keres-
setek fel 3/4 12ä1 k´z´tt az I. sz. jogi teremben, ahol a kezdû latinok szÀmÀra hirdettem
ÂrÀt (ha v¢letlen¡l nem voln¢k ott, a dekanatusban odaÀt). Ott az ÂrÀk Àttev¢s¢t elvben
megbesz¢lhetj¡k. V¢gleg m¢gis az Ilias-Âra miatt, amelyre olyanok is jelentkeztek,
akik ekkor nem lesznek, csak d¢lutÀn 1/2 3 utÀn fogok d´nthetni, a b´lcs¢szkari III.
teremben megtartandÂ ÂrÀmon. K¡l´nben titkon Ãgy szÀmÁtom, hogy a szerdÀn mÀr
kezdûdû ¡nneps¢gek miatt, az igazi urak (a jogi karon) Ãgysem nagyon tartanak majd
elûadÀst, ¢s Ágy esetleg Ti is szabadok lesztek, legalÀbb r¢szben. Akkor 5 utÀn az eposz-
koll¢giumot is megtarthatnÀm.

Ha kedden mÀr hivatalosan nem volnÀnak elûadÀsok, term¢szetesen nem menn¢k
le, s akkor esetleg mÀsk¢nt prÂbÀlnÂk a dolgot rendezni. TÀj¢koztatÀsotokra: nekem
a p¢ntek alkalmas volna, de persze Ãgy csak egy helyesebben hÀromnegyed ÂrÀrÂl
lesz szÂ. A szerda sem volna ¢ppen kizÀrt, de szerdÀn szoktak lenni a filolÂgiai ¢s n¢p-
rajzi tÀrsasÀgok ¡l¢sei, amelyekre n¢ha elmegyek, s Ágy esetleg el kellene hagynom
vagy a lenti ÂrÀkat vagy az itteni megjelen¢st, amit k¡l´nb´zû okokbÂl nem szeretn¢k.
A h¢tfû nem megy. A tovÀbbiak a kezdû latinoktÂl f¡ggenek, akik a legkomolyabb àk´-
teless¢gÊ szÀmomra, de Ãgy sejtem, hogy a p¢ntek nekik is megfelelne, Ãgyhogy al-
kalmasint megint ez lesz az egyetlen lehetûs¢g, hogy ´sszeker¡lj¡nk.

Mindenesetre k¢rlek, ¢rtesÁts a kedd felûl, ¢s k´z´ld Szebenyvel is a fentieket.
Kedves sz¡leiddel egy¡tt melegen ¡dv´z´l a viszontlÀtÀsig ä àhü tanÀrodÊ

MarÂt KÀroly

5. Ifj. BibÂ IstvÀn ä MarÂt KÀrolynak

Postab¢lyegzû: Szeged, 1930. oktÂber 18.
M¢lyen Tisztelt kedves Professzor ör!
Tisztelettel ¢rtesÁtem, hogy kedden m¢g javÀban folyik a tanÁtÀs az egyetemen, Ãgy-
hogy mi Professzor Urat d¢lelûtt 12kor keresni fogjuk a Jogi Karon, s d¢lutÀn is sza-
kÁtani fogunk idût, hogy megbesz¢l¢st s esetleg koll¢giumot tarthassunk.

Tiszteletteljes ¡dv´zlettel hü tanÁtvÀnya
ifj. BibÂ IstvÀn
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6. (Idûsebb) BibÂ IstvÀn ä MarÂt KÀrolynak

M. Kir. Ferenc JÂzsef TudomÀnyegyetem
K´nyvtÀra

Szeged, 1930. december 20.
NagysÀgos TanÀr ör!
F. hÂ 17-¢n kelt soraira van szerencs¢m ¢rtesÁteni NagysÀgodat, hogy P. Hoechler an-
tikvÀriustÂl rendelt müvek mind meg¢rkeztek, illetve a hiÀnyzÂk mÀr mind Ãton van-
nak. E t¢tel nagy r¢sz¢t NagysÀgodnak mai postÀval meg is k¡ldt¡k.

A Galloway and Porter c¢g azonban rendel¢s¡nket mindezideig nem teljesÁtette,
annak sorsÀrÂl nem ¢rtesÁtett. Ez ¡gyre vonatkozÂlag a c¢gtûl egyidejüleg tudÂsÁtÀst
k¢rt¡nk.

Fogadja NagysÀgod ûszinte tiszteletem nyilvÀnÁtÀsÀt.
BibÂ IstvÀn

miniszteri tanÀcsos
igazgatÂ

7. MarÂt KÀroly ä ifj. BibÂ IstvÀnnak

Budapest, 1931. januÀr 13.
Kedves Pista fiam!
Mielûtt meghirdetn¢m elûadÀsaimat, HozzÀtok, mint legmagasabb feljebbviteli fÂ-
rumhoz fordulok, nehogy megint utÂlagos mÂdosÁtÀsokkal csinÀljak zavart. Ha tehÀt
felvett¢tek elûadÀsaimat ¢s megfelel a tavalyi idûbeosztÀs (p¢ntek 12ä1/2 2 az irod.el-
m¢let, du. 5ä1/2 7 Homeros), akkor all right, ne Árj semmit, ¢s ¢n majd h¢tfûn meg-
k¡ld´m a dekanatusnak v¢gleges hirdet¢semet, amely szerint februÀr 6-Àn megkez-
dem az elûadÀsokat. Ha van valami vÀltozÀs vagy zavar, ¢rtesÁtsetek k¢rlek azonnal,
hogy a h¢tfûi nap folyamÀn m¢g megkapjam.

Abban a kellemes rem¢nyben, hogy kedveseiddel egy¡tt jÂ eg¢szs¢gben vagy a vi-
szontlÀtÀsig

szeretettel hÁved

MarÂt KÀroly

8. (Idûsebb) BibÂ IstvÀnn¢ ä MarÂt KÀrolynak

DatÀlatlan (Szeged, 1935)
Kedves MarÂt!
Ezek a korrektÃra lapok mÀr el voltak k¢szÁtve avval a szÀnd¢kkal, hogy elk¡ldjem
MagÀnak ¢s k¢rjem, hogy eg¢szÁtse ki a hiÀnyzÂ adatokat, amennyiben azok k¢zn¢l
vannak. Most egyszerre t´k¢letesen elvesztett¢k ugyan jelentûs¢g¡ket, amikor itt a
halÀl Àrny¢kÀban ¢letem leggy´trelmesebb ÂrÀit ¢lem, ¢s tehetetlen¡l kell belenyu-
godnom, hogy ´r´kre elmenjen mellûlem ¢letem fele. A vademberek addig tÀncol-
hatnak, amÁg elvesztik esz¡ket, de nek¡nk nincs mÂdunkban ettûl a sokszor oly f´l´s-
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leges valamitûl megszabadulni. Nek¡nk gyÀszruhÀt kell csinÀltatni, r¢szv¢tlÀtogatÀso-
kat fogadni ¢s ä besz¢lni! Milyen jÂ is lehet vadembernek lenni.

K¢rem a korrektÃra lapokat a VÀrosi NyomdÀba Marton korrektor Ãr cÁm¢re
k¡ldeni. K´sz´net ¢rte ¢s minden mÀs¢rt is: hogy olyan kedves, hüs¢ges barÀt tudott
lenni!

BibÂ IstvÀnn¢

9. MarÂt KÀroly ä BibÂ IstvÀnnak

Szeged, 1937. december 16.

Kedves Pista, etikÀba ¢s b¡ntetûjogba8 ¡tk´zik valÂban, hogy p¢nteken tartsd elû-
adÀsodat. SajnÀlom, hogy nem lehetek ott. Helyette: boldog karÀcsonyt ¢s Ãj ¢vet kÁ-
vÀnok MindnyÀjatoknak, csÂkolom ¢desanyÀd kez¢t ¢s Tûled ä vÀrom a nyomtatott
elûadÀst, ha nem az Athenaeumban9 j´nne. Szeretettel

MarÂt K

8. BibÂ IstvÀn: ETIKA °S BºNTETýJOG. TÀrsa -
dalomtudomÀny, XVIII. 1ä3. (1938). 10ä27.
LÀsd: BibÂ IstvÀn: VçLOGATOTT TANUL-
MçNYOK IäIV. (VÀl.: HuszÀr Tiboräifj. BibÂ
IstvÀn.) (Budapest, 1986ä1990.) I. 161ä181.

9. Athenaeum: a Magyar TudomÀnyos Akad¢-
mia filozÂfiai folyÂirata, 1892 ¢s 1944 k´z´tt
jelent meg.

10. (Idûsebb) BibÂ IstvÀnn¢ ¢rtesÁt¢se

Budapest, 1940. jÃnius hÂ. II. Olasz fasor 10.

¹zv. Dr. BibÂ IstvÀnn¢ Graul Ir¢n ´r´mmel tudatja, hogy fia, IstvÀn folyÂ ¢v jÃnius
29-¢n, d¢li 12 Ârakor, Budapesten, a KÀlvin t¢ri templomban hÀzassÀgot k´t Dr. Ra-
vasz BoriskÀval,10 Dr. Ravasz LÀszlÂ11 ¢s feles¢ge, BartÂk Margit leÀnyÀval. Alf´ldi
gondolathoz erd¢lyi l¢lek, hit a jogban.

10. BibÂ IstvÀnn¢ Ravasz Boriska (KolozsvÀr,
1909äBudapest, 1979): Ravasz LÀszlÂ ¢s Bar-
tÂk Margit lÀnya, BibÂ IstvÀn feles¢ge. A bu-
dapesti tudomÀnyegyetemen t´rt¢nelem ¢s
latin szakon v¢gzett, Szekfü GyulÀnÀl doktorÀlt,
¢rtekez¢se A MAGYAR çLLAM °S A PROTESTANTIZ-
MUS MçRIA TER°ZIA KORçBAN (1935). 1935-tûl
1952-ig a BaÀr-Madas ReformÀtus GimnÀzium
latinät´rt¢nelem szakos tanÀra, majd 1952 (a

gimnÀzium ÀllamosÁtÀsa) ¢s 1954 k´z´tt a
szentendrei ÀltalÀnos iskolÀban, 1954-tûl
nyugdÁjazÀsÀig, 1970-ig egy budapesti ¢lelmi-
szer-ipari szakk´z¢piskolÀban tanÁtott.
11. Ravasz LÀszlÂ (BÀnffyhunyad, 1882äBu-
dapest, 1975): reformÀtus p¡sp´k, BibÂ Ist-
vÀn apÂsa. 1921-tûl 1953-ig a KÀlvin t¢ri
templom lelkipÀsztora. Feles¢ge BartÂk Mar-
git. N¢gy leÀnyuk ¢s egy fiuk volt.
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11. MarÂt KÀroly ä BibÂ IstvÀnnak12

Budapest, 1940. jÃnius 28. V. L¢grÀdy KÀroly u. 32.
Kedves PistÀm,
MeghatÂdva gondolom, holnap ott leszek az esk¡vûd´n, de ez a mÂd ä a lev¢l ä m¢g-
iscsak alkalmasabb, egyed¡l alkalmas, hogy elmondjam, mennyi jÂt kÁvÀnok ¢s vÀrok
SzÀmodra ¢s SzÀmotokra ¢letednek ettûl a fontos l¢p¢s¢tûl.

öjabb idûkben, sajnos, kevesebbet talÀlkozhattunk, de ez semmivel sem cs´kken-
tette IrÀntad tÀplÀlt, kiv¢telesen meleg ¢rz¢seimet. K´z´s barÀtok r¢v¢n tudtam, hogy
milyen k¢t nagy l¢p¢s elûtt Àllsz, s ´rvendtem a kedvezû fordulatoknak. így ¢rtsd, ha
ezekbûl a sorokbÂl netalÀn egy kis ä indokolatlan ä b¡szkes¢g is ki¢rzûdik; b¡szkes¢g,
hogy a nagy Irigyelt nekem is desiderium curaque non levis13 volt.

Ma olyan leÀnyt ¢s olyan tudomÀnyos megtiszteltet¢st14 mondhatsz magad¢nak,
amely csak a kivÀlasztottaknak jÀr, ¢s Ágy el kell türn´d, hogy barÀtaid, kivÀlt az olyan
r¢gi, apai ´r´ks¢gek, mint ¢n, k¢tszeresen megbecs¡ljenek ¢s szeressenek. TalÀn sze-
g¢ny ApÀd is, ha meg¢rhette volna, szint¢n azt k¢rn¢ most Istentûl, amit ¢n k¢rek;
l¢gy nagyon boldog mind a k¢t frigyedben: kedves fiatal feles¢geddel ¢s az ´reg, de
az¢rt mindig kedves TudomÀnnyal, s mindegyik csak fokozza a mÀsik irÀnt valÂ sze-
relemnek olthatatlansÀgÀt.

CsÂkold meg helyettem tisztelettel ¢desanyÀd kez¢t. °g Veled, ¢des PistÀm, ¢s le-
gyen ezekben a rossz idûkben is kiv¢teles boldogsÀg a r¢szed, ahogy meg¢rdemled ¢s
meg¢rdemlitek.

A r¢gi szeretettel ´reg hÁved

MarÂt KÀroly

12. A 11ä12., 18., 21ä22. szÀm alatt k´z´lt le-
veleket SzilÀgyi SÀndor megjelentette magya-
rÀzatokkal a ValÂsÀg XXX. ¢vfolyamÀnak
(1987) 8. szÀmÀban BIBñ ISTVçN LEVELESLç-
DçJçBñL cÁmmel: 22ä40.
13. Desiderium curaque non levis (lat.): vÀgy
¢s nem csek¢ly gond. SzilÀgyi SÀndor a latin
kifejez¢s eredeti hely¢t, Horatius AZ çLLAM-
HOZ cÁmü vers¢nek 18. sorÀt, annak SzabÂ Lû-
rinc Àltali fordÁtÀsÀt id¢zte: àlelkem vÀgya [...] s
nem kicsi gondÊ. A latin eredeti ànuper sollicitum
quae mihi taedium, / nunc desiderium curaque non
levisÊ Bede Anna fordÁtÀsÀban Ágy hangzik:

àVoltÀl m¢g a minap bosszÃ, unott teher, / lett¢l vÀ-
gyakozÀs ¢s nem kicsi f¢lelem.Ê
14. BibÂ IstvÀn 1940. jÃnius 13-Àn habilitÀlt
jogb´lcseletbûl a szegedi Ferenc JÂzsef Tudo-
mÀnyegyetem Jog- ¢s çllamtudomÀnyi Ka-
rÀn. HorvÀth Barna ¢s Buza LÀszlÂ ¢rt¢kelte
a jel´lt tudomÀnyos munkÀssÀgÀt. MagÀnta-
nÀri prÂbaelûadÀsÀnak cÁme A JOGELM°LET
K°RD°SEI TEGNAP °S MA volt. A sz´veget k´zli:
A HATALOM HUMANIZçLçSA. TANULMçNYOK
BIBñ ISTVçN °LETMþV°RýL. (Szerk.: D¢nes
IvÀn ZoltÀn.) (P¢cs, 1993.) 314ä325.

12. BibÂ IstvÀn ä MarÂt KÀrolynak

Budapest, 1940. oktÂber 24.
Kedves KÀroly BÀtyÀm!
Nincs elfogadhatÂ ments¢gem, hogy kedves gratulÀlÂ level¢re csak most vÀlaszolok:
eln¢z¢s¢t k¢rem ¢rte. A magyarÀzat igen egyszerü: a k´sz´nû ÁrÀsok nagyobb ¢s for-



mÀlis r¢sz¢t is csak augusztus v¢g¢n tudtam elk¡ldeni, n¢hÀny szÁvemhez k´zelebb
esû lev¢l megvÀlaszolÀsa pedig mostanÀig elhÃzÂdott.

Alig tudom megk´sz´nni KÀroly BÀtyÀm jÂkÁvÀnsÀgait, olyan szeretet ¢s kedvess¢g
Àrad belûl¡k. Sokan emlegett¢k kedvesen °desapÀmat ezekben az idûkben, de olyan
alig volt, aki Ágy mondott volna helyette n¢hÀny apai szÂt. De nemcsak àapai ´r´k-
s¢gÊ-et jelent szÀmomra KÀroly BÀtyÀm, hanem szellemi fejlûd¢semnek komoly ¢s ele-
ven hatÀsÃ ÀllomÀsÀt, amelynek az indÁtÀsaibÂl ma is maradt szÀmomra olyan, ami
alapvetû ¢s tovÀbbgondolnivalÂ. K¢rem, tartson meg szeretet¢ben ez utÀn is Ãgy,
amint ¢n bennem is ¢l az a ragaszkodÀs, melyet az elsû perctûl ä helyesebben az elsû
àÂrÀktÂlÊ ä kezdve ¢reztem KÀroly BÀtyÀm irÀnt.

Addig is, amÁg szemtûl szembe lÀthatjuk, feles¢gem nev¢ben is hÀlÀsan k´sz´n´m
minden jÂkÁvÀnsÀgÀt s maradok

tisztelû ´ccse ¢s szeretû tanÁtvÀnya
BibÂ Pista

II. Retek u. 33.

13. BibÂ IstvÀn ä MarÂt KÀrolynak

Budapest, 1941. mÀrcius 21.
Kedves KÀroly BÀtyÀm!
HÀlÀsan k´sz´n´m a megk¡ld´tt cikket,15 amit nagy ¢rdeklûd¢ssel s a szegedi elû-
adÀsokra s ÂrÀkra valÂ eml¢kez¢ssel olvastam el. OlvasÀs k´zben eszembe jutott egy
p¢lda arra, hogy a àn¢pÊ-k´lt¢szet ma is l¢nyeg¢ben vÀltozatlan alapvetû szabÀlyok
szerint sz¡letik: arra gondoltam, hogy azok a mÂdosÁtÀsok, melyeket egy Walt Disney
nevezetü ιδιοσ16 filmj¢ben a HÂfeh¢rke mes¢j¢n tett, a κοινοσ17 beleegyez¢se folytÀn
mostantÂl kezdve minden mesek´nyvben ¢s mesemondÀsban ¢rv¢nyes¡lni fognak.

Azt hiszem, nem k´sz´ntem meg a magyar n¢prajzi f¡zetet sem: most pÂtolom ezt
a mulasztÀsomat is.

Kedves KÀroly BÀtyÀm, egy k¢r¢sem, illetûleg k¢rd¢sem volna: °desanyÀmon k´-
vetel a szegedi k´nyvtÀr n¢hÀny n¢prajzi k´nyvet, melyek °desapÀm nev¢n vannak
kiv¢ve, k´nyvei k´z´tt azonban nincsenek meg. Sem Ortutay,18 sem Reitzer B¢la nem
tudnak rÂluk, ez¢rt k¢rdezem tehÀt meg, nincsenek-e v¢letlen¡l KÀroly BÀtyÀmnÀl.
A k´nyvek a k´vetkezûk:

Thurnwald: Die menschliche Gesellschaft. (t´bb k´tet?) (fûleg ezt keresik!)
Solymossy: N¢vmÀgia
SolyÊossy:   A gondolatritmus eredete
Magyar N¢pk´lt¢si Gyüjtem¢ny. IV. k´tet.
Az alkalmatlansÀg¢rt bocsÀnatÀt k¢rve s a k¡ldem¢nyt m¢g egyszer hÀlÀsan k´sz´n-

ve maradok szeretû s tisztelû tanÁtvÀnya
BibÂ Pista
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15. Ι∆ΙΟΣ ΕΝ ΚΟΙΝΩΙ. GONDOLATOK FEDICS
MIHçLY MES°IRýL. Egyetemes PhilolÂgiai K´z-
l´ny, 64 (1940). 224ä235.
16. ιδιοσ (g´r.): magÀnember, egy¢n.

17. κοινοσ (g´r.): k´z, k´z´ss¢g.
18. Ortutay Gyula (Szabadka, 1910äBudapest,
1978): n¢prajzkutatÂ, politikus, BibÂ IstvÀn ¢s
Reitzer B¢la gimnÀziumi osztÀlytÀrsa ¢s barÀtja.



14. MarÂt KÀroly ä BibÂ IstvÀnnak

(Budapest, 1944.) november 29.
Kedves PistÀm!
Felteszem, hogy elsû levelemet megkaptad, ¢s f¢lek, hogy kellemetlen szem¢lyi elin-
t¢zendûk vagy Àt¢lendûk miatt nincsen eddig hÁrem felûled. Ennek ellen¢re a hely-
zetem ma olyan, hogy sajnos, m¢gis molesztÀlni vagyok k¢nytelen T¢ged.

Itt a szanatÂriumban ugyanis az a hÁr van elterjedve, hogy csak a legsÃlyosabb be-
tegek maradhatnak majd bent, s a revÁziÂ legk´zelebb lesz. Erre az esetre k¢rn¢lek,
l¢gy kegyes, ha teheted, a Vas utcai fonalat Ãjra felvenni (a h¢t el is szÀll), ¢s ha ott van
rem¢ny, engem telefonon (T¡nd¢rhegyi SzanatÂrium, XII. Szilassy Ãt 6. II. 18.) vagy
ha nem megy, pÀr sorban ¢rtesÁteni. Az, hogy telefonon ¢n hÁvjalak fel, nem igen va-
lÂsÁthatÂ meg technikailag, az itteni helyzetben.

Tudom, nagyon szer¢nytelen ¢s ´nzû vagyok; de nincs sok vÀlogatÀsom; ne hara-
gudj, ¢s ha teheted, segÁts szeg¢ny ´reg gyÂgyszer¢sz barÀtodon, aki maradtam hÀlÀs
k´sz´nettel elûre is, igaz hÁved

Teffert KÀroly19

írd meg, k¢rlek, azt is, hogy mi van Veled ¢s Kedveseiddel, mert a rendeletek zÀpor-
szerüen j´nnek, ¢s itt ÃjsÀgot csak elv¢tve kapunk.

Az ¢n probl¢mÀm most annyiban szelÁd¡lt, hogy mint budapesti lakos mÀr be va-
gyok jelentve, csak ¢lelmi jegyeim nicsenek m¢g.

19. Teffert KÀroly: MarÂt KÀroly (BibÂ Ist-
vÀn feljegyz¢se a lev¢len).

15. MarÂt KÀroly ä BibÂ IstvÀnnak

(Budapest, 1944.) XII. 6.

°des PistÀm! Csak ma ¢rt ide kedves lapod, amelyet hÀlÀsan k´sz´n´k. Soha nem fo-
gom elfeledni, hogy nemcsak Te, hanem kedves jÂ feles¢ged is annyit t´rûdtetek ¢s
t´rûdt´k szerencs¢tlen ´reg barÀtotok ¢s hÁvetek betegs¢g¢vel. Add Àt k¢rlek leghÀ-
lÀsabb k¢zcsÂkjaimat! Magad pedig ä k¢rlek ä ne t´rûdj most semmi mÀssal, minthogy
min¢l hamarabb teljesen rendbe j´jj ¢s hithü reformÀtushoz m¢ltatlanul pÀpista szÁ-
vedet, melyet r¢gen fejcsÂvÀlva figyelek, pirosabbra cser¢ljed fel. Ez egy ́ reg gyomor-
bajos leghatÀrozottabb kÁvÀnsÀga: az ilyen bajt a legkomolyabban ki kell fek¡dni. Ma-
gam k¡l´nben megvagyok, s ha Isten segÁt, talÀn meg is leszek valahogy. Itt fent Àt-
estem a fûbb vizsgÀlatokon, s most injekciÂkat kell kapnom, amelyektûl a doktorok
javulÀst vÀrnak: talÀn holnap kezdj¡k meg. K´zben sokszor melegen gondolok RÀtok,
¢s imÀdkozom, hogy a mai vÀlsÀgos napokban Isten kegyelmess¢ge kÁs¢rjen Benne-
teket, a Kegyelmes Ur¢kat,20 Gy´rgy BÀtyÀd¢kat21 s minden Kedveseiteket. M¢g egy-
szer nagyon k´sz´n´m minden fÀradozÀsodat ´reg hüs¢ges bÀtyÀd

KÀroly
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20. Ravasz LÀszlÂ ¢s csalÀdja.
21. BartÂk Gy´rgy (Nagyenyed, 1882äBu-
dapest, 1970): filozÂfus, BartÂk Margit testv¢-
re. KolozsvÀrott habilitÀlt, 1917 ¢s 1944 k´z´tt
elûbb ott, k¢sûbb Budapesten, majd Szegeden

s azutÀn ism¢t KolozsvÀrott a filozÂfia egyete-
mi tanÀra volt, s a B´hm KÀroly TÀrsasÀg ala-
pÁtÂ tagja lett. 1946-tÂl 1949-ig a budapesti
ReformÀtus TeolÂgiai Akad¢miÀn tanÁtott fi-
lozÂfiÀt. SzÀmos k´nyvet Árt.
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16. MarÂt KÀroly ä BibÂ IstvÀnnak

Szeged, 1945. Àprilis 13. TÀbor u. 3.
Kedves PistÀm!
öjra kezembe akadt az a lev¢lt´red¢k, amelyet a szanatÂriumban m¢g szenteste d¢l-
elûttj¢n kezdtem Neked Árni, aztÀn nem volt mÀr mÂdja, de ¢rtelme se folytatnom,
Ãgysem tudtam volna feladni. Bizonyos: az a k´sz´net ¢s hÀla, amit akkor k¢sz¡ltem
kifejezni s amit mÃltkori lÀtogatÀsom is iparkodott ¢rz¢keltetni, mÀig vÀltozatlan ben-
nem, ¢s sajnÀlom, hogy most, amikor 2-3 napot Pesten t´lt´ttem, nem tudtam azt sze-
m¢lyesen megism¢telni. V¢letlen¡l azonban meg¢rkez¢sem perc¢ben hallottam, hogy
mÀr nem vagy Budapesten. KÀr, mert Ágy semmit k´zvetlen¡l nem tudhattam meg
jelen ¢letedrûl ¢s sikereidrûl, amikben nem k¢telkedhetem. Adjon Isten tovÀbb is sze-
rencs¢t s minden jÂt. MÀjus v¢ge fel¢ talÀn lÀthatjuk egymÀst; addig Ãjra Te is pesti
lakos leszel, Ãgy v¢lem. Itt most el¢g sok dolgom lesz, Ãgy lÀtszik (Ãjra, immÀr ne-
gyedszer felterjesztettek kinevez¢sre), de utazni sem tanÀcsos, ahogy ezt most szomo-
rÃan tapasztaltam (tegnap ¢rkezt¡nk vissza Szarvas-budapesti k´rutunkrÂl, mik´zben
meggyûzûdtem, hogy a rÂlam foszlÂ rongyon kÁv¡l m¢g egy ruhÀm van mind´ssze).
°ppen ez¢rt nagyon kedves volna, hogyha egyszer hÁrt adhatnÀl addig MagatokrÂl,
a Kegyelmes ör¢k ¢s Gy´rgy BÀtyÀnk hogyl¢t¢rûl stb. Mindenkit a legjobb k´r¡lm¢-
nyek k´zt ¢s ¢pen-eg¢szs¢gben rem¢lve, igaz szeretettel ´lel ´reg hÁved

MK

17. MarÂt KÀroly ä BibÂ IstvÀnnak

Budapest, V. L¢grÀdy KÀroly u. 32. 1945. augusztus 9.
°des PistÀm!
Hogy ne zavarjalak, ezen az Ãton jelentem be: ma elhoztam lakÀsodrÂl a k´nyveket,
amiben eddig a lezÀrt hÁd akadÀlyozott.

Ezt az alkalmat fel kell hasznÀlnom, hogy m¢g egyszer, ÁrÀsban is, legmelegebb k´-
sz´netemet fejezzem ki az¢rt az ´nzetlen ¢s fÀradhatatlan barÀtsÀg¢rt, amellyel olyan
neh¢z k´r¡lm¢nyek k´z´tt nemcsak szer¢ny holmimat ûrizted: soha nem fogom szÁv-
beli jÂsÀgodat ¢s finomsÀgodat elfelejteni. S fel kell hasznÀlnom az alkalmat, hogy azt
is elmondjam, ami a mÃltkor, elfoglaltsÀgodat ¢s gondjaidat lÀtva, bel¢mszorult, bÀr
egyik fû c¢lja volt felmenetelemnek. El kell mondanom, hogy a Ti r¢szetekrûl bajaim
eg¢sz ideje alatt ¢lvezett nagylelkü segÁts¢g¢rt a hÀlÀt ¢s lek´telezetts¢get nem ¢rez-
n¢m olyan nyomasztÂnak, ha mÂdom volna Neked vagy Kedveseidnek most vagy
akÀrmikor akÀrmilyen szolgÀlatot tehetni.

Azt pillanatnyilag elfoglaltsÀgod miatt, sajnos, se k¢rni, se rem¢lni nem mern¢m,
hogy egyszer a r¢gi mÂdon talÀlkozzunk vagy egy kis barÀti besz¢lget¢sre elj´hess, de



¢l bennem a rem¢ny, hogy idûvel cs´kken majd a munkÀd, s ami k¢sett, nem mÃlik.
Egyelûre ´r¡ln´m kell, hogy szinte valamennyi kedves szegedi àfiamÊ, aki barÀtsÀgÀ-
ban megtartott, nagyon el van foglalva, s ¢n is igyekszem, rÂluk p¢ldÀt v¢ve, ameny-
nyire tûlem telik, v¢gezni a magam haszontalan munkÀjÀt.

M¢g egyszer nagyon k´sz´n´m, ¢des PistÀm, irÀntam tanÃsÁtott kedvess¢geid v¢g-
telen lÀncolatÀt, hiszen v¢geredm¢nyben ¢letem megmaradÀsÀ¢rt is Neked vagyok
adÂsod, aki az EszterhÀzy utcÀhoz, a mentû Ãtig, a sors rendel¢se szerint, elsegÁtett¢l.
Rem¢lve, hogy mindezt egyszer m¢g tettekkel jobban fogom meghÀlÀlhatni, mint
ahogy ¡gyetlen szavakkal tudtam, csÂkoltatom a M¢ltÂsÀgos Asszony22 kez¢t ¢s a Ke-
gyelmes ör¢knak, Gy´rgy BÀtyÀd¢knak is leghÀlÀsabb jÂkÁvÀnsÀgaimat jelentve, T¢-
ged barÀtsÀggal ¢s szeretettel melegen ´lellek

´reg hÁved

MK

Ha ¢desanyÀdat ¢s Ink¢t23 lÀtod, add Àt k¢rlek nekik is k¢zcsÂkjaimat. Ink¢nek k¡l´n
k´sz´n´m, hogy TakÀcs¢khoz elfÀradt!

22. (Idûsebb) BibÂ IstvÀnn¢ Graul Ir¢n.
23. BibÂ Ir¢n (Inke) (Budapest, 1913ä1971):
BibÂ IstvÀn hÃga. A szegedi leÀnygimnÀzium-
ban ¢retts¢gizett, majd Szegeden ¢s Budapes-
ten jÀrt egyetemre, ahol magyar irodalmat ¢s
n¢prajzot hallgatott, s a boszorkÀnyhitrûl ter-
vezett doktori ¢rtekez¢s¢hez ApÀtfalvÀn gyüj-
t´tt anyagot. Ennek megÁrÀsÀt mester¢nek,
Gy´rffy IstvÀnnak halÀla ¢s az, hogy meg-

szünt a n¢prajz tansz¢k, meghiÃsÁtotta. 1941-
tûl 1949-ig az OrszÀggyül¢si K´nyvtÀr k´nyv-
tÀrosa, 1950 ¢s 1954 k´z´tt az çllatteny¢szt¢-
si KutatÂ Int¢zetben g¢pÁrÂ, majd 1954-tûl
1958-ig a Kert¢szeti ¢s Szûl¢szeti Fûiskola
k´nyvtÀrÀban ism¢t k´nyvtÀros, 1958-tÂl ha-
lÀlÀig pedig az Akad¢miai KiadÂnÀl elûbb
g¢pÁrÂ, k¢sûbb korrektor, majd seg¢dszer-
kesztû volt.
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18. BibÂ IstvÀn ä MarÂt KÀrolynak

M. Bel¡gyminiszt¢rium
Budapest, 1946. februÀr 27.

Kedves KÀroly BÀtyÀm!
K´sz´n´m kedves level¢t, m¢g inkÀbb pedig egy¡tt¢rz¢s¢t, a helyesl¢s¢rt pedig hÀ-
lÀs ¢s b¡szke vagyok. A vita24 v¢geredm¢nyben diszharmonikus volt szÀmomra:
nemcsak a hozzÀszÂlÂkrÂl, de ugyanÃgy sajÀt magamrÂl is az volt az ¢rz¢sem, hogy
az ¡gyet semmivel sem vitt¡k elûbbre. Ha lesz valami folytatÀs, okvetlen¡l k¡ld´k
meghÁvÂt.

A viszontlÀtÀsig igaz szeretettel ¢s tisztelettel k´sz´nti r¢gi tanÁtvÀnya

BibÂ Pista

24. A MAGYAR DEMOKRçCIA VçLSçGA. ValÂsÀg,
I. 2ä4. (1945. oktÂberädecember.) 5ä43. ä vi-
tÀja. A vita lelûhelye: ValÂsÀg, II. 1ä2. (1946.

januÀräfebruÀr.) 97ä99., 102ä103. öjabb ki-
adÀsa: VçLOGATOTT TANULMçNYOK II. 13ä
118.



19. MarÂt KÀroly ä BibÂ IstvÀnnak

(Szeged?) 1946. augusztus 9.
°des PistÀm!
talÀn 5 nap elûtt kerestelek r¢gi hivatalodban, onnan ide utasÁtottak, el is indultam,
de egy hirtelen zÀpor miatt abbahagytam vÀllalkozÀsomat. Most megelûzt¢l tÃlzott fi-
gyelmeddel. Nagyon-nagyon k´sz´n´m a visszak¡ld´tt k´nyveket. MÀr nem eml¢-
keztem rÀ, hogy ezek NÀlad voltak, csak azt tudom, hogy az itt visszamell¢kelt k´tetnek
minden k´r¡lm¢nyek k´z´tt megtartÀsÀra k¢rtelek ¢s k¢rlek, ne haragudj, ha erre
eml¢kszem, ¢s most is k¢rlek, hogy mint sajÀtodat olvasd el egyszer, ha idûd lesz. Azt
hiszem, ma is mond ¢rdekeset, sût talÀn sok minden csak mÀra lett igazÀn ¢rdekes.
Ne haragudj viszont az¢rt sem, ha csalÂdtam.

A dologra t¢rve: az¢rt kerestelek heteken Àt tartÂ k¢sz¡lûd¢sek utÀn, mert mÀr el-
engedhetetlennek tartottam, hogy lÀssalak ¢s gratulÀljak akad¢miai sikeredhez,25 sût
ha igaz, ahhoz is, hogy kinevez¢sed Szegedre26 mÀr megjelent v¢gre. (UtÂbbit csak
hallottam, nem lÀttam, de Ágy is nagyon meg´rvendeztetett.) Szeretn¢m hinni, hogy
Szegeden majd t´bbet lÀtjuk egymÀst, de addig is nagyon nagy ´r´m´mre szolgÀlna,
ha egyszer volna egy kis idûd szÀmunkra, ¢s feles¢gemet is megismerhetn¢d.

Ism¢telt k´sz´nettel ¢s gratulÀciÂkkal kÁvÀn minden jÂt ¢s ́ lel szeretettel ́ reg hÁved
¢s hÀlÀs barÀtod

MK
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25. BibÂ IstvÀnt a Magyar TudomÀnyos Aka-
d¢mia 1946. jÃlius 24-¢n levelezû tagjÀvÀ vÀ-
lasztotta.
26. BibÂ IstvÀn 1946. jÃlius 22-tûl a Szegedi

TudomÀnyegyetem Jog- ¢s çllamtudomÀnyi
KarÀn a politika tansz¢k nyilvÀnos rendes
egyetemi tanÀra volt.

20. BibÂ IstvÀn ä MarÂt KÀrolynak

Budapest, 1947. oktÂber 1.
Kedves KÀroly BÀtyÀm!
ýszinte sz¢gyenkez¢ssel fogadtam kedves gratulÀciÂjÀt, mert ¢n a magam r¢sz¢rûl el-
mulasztottam gratulÀlni a pesti kinevez¢shez.27 Nem az¢rt, mintha ez a k¢sûi el¢gt¢tel
KÀroly BÀtyÀm rangjÀt n´veln¢, de m¢giscsak befejezi azt a keserves ¢s m¢ltatlan uta-
zÂi Àllapotot, melyet eg¢szen kicsiben ¢n is megismertem.

K¢zcsÂkkal ¢s tisztelû ¡dv´zlettel
BibÂ Pista

27. MarÂt KÀroly 1947-tûl a PÀzmÀny P¢ter
TudomÀnyegyetem Âkori (g´r´g-rÂmai) t´r-
t¢neti tansz¢k¢nek tanÀra volt.



21. BibÂ IstvÀn ä MarÂt KÀrolynak

Budapest, 1948. mÀjus 5.
Kedves KÀroly BÀtyÀm!
HÀlÀsan k´sz´n´m megk¡ld´tt gy´ny´rü Homeros-k´nyv¢t.28 Nem akartam addig
megk´sz´nni, mÁg el nem olvastam. Nekem k¡l´nlegesen gy´ny´rüs¢gemre szolgÀlt,
mert hiszen minden sorÀt hozzÀ tudtam kapcsolni r¢gi szegedi irodalomt´rt¢neti, Ili-
as- ¢s Odysseia-ÂrÀinkhoz, s most Ágy eg¢szben ÃjbÂl meg¢reztem az eg¢sz szeml¢let-
mÂd term¢keny ¢s megvilÀgosÁtÂ voltÀt. EgyÃttal megint kedvem tÀmadt, hogy ÃjbÂl
neki¡ljek a g´r´g Iliasnak ¢s OdysseiÀnak. BÀr hozzÀjuthatn¢k.

Igaz szeretettel ¢s ragaszkodÀssal k´sz´nti, s k¢zcsÂkjait ¢s ¡dv´zlet¢t jelenti

BibÂ IstvÀn

28. MarÂt KÀroly: HOMEROS àA LEGR°GIBB °S
LEGJOBBÊ. (Budapest, 1948.)

22. BibÂ IstvÀn ä MarÂt KÀrolynak

Budapest, 1957. mÀjus 19.
Kedves KÀroly BÀtyÀm!
Nagyon sz¢pen k´sz´n´m a Pindaros-k¡l´nlenyomat29 megk¡ld¢s¢t. BÀr szakmailag
nem àfejlûdtemÊ e tÀrgyk´rben, m¢gis minden g´r´g dolog megmelegÁti a szÁvemet,
s most is, ha kev¢s csomaggal bizonytalan v¢gÀllomÀsÃ Ãtra indulok (mint november
4-¢n hajnalban is), mindig az IliÀszt ¢s az OdisszeiÀt viszem magammal.30

EgyÃttal szÁvbûl gratulÀlok az ¢vfordulÂhoz is. Sajnos, az ¡nnep¢lyre nem tudtam
elmenni, mert szombaton d¢lelûtt ¢n vagyok itthon az inspekciÂs a kislÀny mellett,
aki mindennap d¢lutÀn jÀr iskolÀba, s a h¢t t´bbi napjain k¡l´nb´zû nagyn¢nikn¢l ¢s
nagymamÀnÀl van elhelyezve. SzÁvbûl kÁvÀnok KÀroly bÀtyÀmnak sok erût ¢s eg¢sz-
s¢get, hogy minden korhatÀron tÃl tovÀbbra is sugÀrozni tudja a tudÀsnak ¢s kutatÀs-
nak azt a szenved¢ly¢t, melynek egykor ¢n is haszon¢lvezûje voltam.

K¢zcsÂkjaimat jelentve igaz szeretettel ¢s ragaszkodÀssal maradok tisztelû hÁve

BibÂ Pista

29. MarÂt KÀroly: EGY öJ PINDAROS-K¹NYV °S
A MAGYAR ñKORKUTATçS. Antik TanulmÀnyok
III. (1956) 275ä281.
30. BibÂ IstvÀnt n¢gy nappal k¢sûbb, 1957.
mÀjus 23-Àn tartÂztattÀk le. V´.: A FOGOLY BI-

Bñ ISTVçN VALLOMçSAI AZ 1956-OS FORRADA-
LOMRñL (´sszeÀllÁtotta: Kenedi JÀnos) (Buda-
pest, 1996), valamint: uû: BIBñ SZOCIALIZ-
MUSFELFOGçSA KIHALLGATñTISZTJEI ELýTT.
In: A HATALOM HUMANIZçLçSA. 269ä283.
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23. MarÂt KÀroly ä (idûsebb) BibÂ IstvÀnn¢nak

Budapest, XIII. Balzac u. 32. 1960. januÀr 27.
Kedves jÂ Professzorn¢ asszony,
nem tudom elk¢pzelni, mi okozhatott volna csak ahhoz hasonlÂ ´r´met ¢s boldog
meglepet¢st szeg¢ny ́ reg fejemnek, minthogy annyi ¢vig k¢nytelen¡l Àpolatlanul ha-
gyott r¢gi jÂ barÀtsÀgunkra m¢g eml¢keznek, sût kedves leÀnya m¢g sz¢p virÀggal meg
is keresett kÂrhÀzi elesetts¢gemben. Sok mindent eszembe juttatott ¢s f¢l¢jszakÀn Àt
tolongtak agyamban a r¢gi sz¢p szegedi eml¢kek, az a nagy ...31 meg¢rt¢s, amellyel
neh¢zkes mondandÂimat nemcsak k´vett¢k, de ¢rtelmesebbre pofozni is segÁtettek.
AzÂta persze sok minden t´rt¢nt, csak arra k¢rem, ne higyje, hogy hÀlÀtlanul hallgat-
tam, amikor bajok, betegs¢gek ¢s rengeteg munka gÀtoltÀk minden megmozdulÀso-
mat. Ez¢rt is sietek most, amÁg ¢s ahogy ¢pen bÁrom, ezt a pÀr sort legalÀbb megnyug-
tatÀsomra megÁrni ¢s kedves figyelm¡ket a legjobb kÁvÀnsÀgokkal megk´sz´nni. 2 h¢t
mÃlva talÀn hazak¡ldenek, hogy otthon folytassam a betegs¢gemet, amÁg m¢g meg-
adatik.

Sokszor csÂkolom kezeit, ¢s a r¢gi szeretettel gondolok kedves csalÀdjukra

sajnos v¢n ¢s megt´rt hÁv¡k

MK
31. Itt k¢t szÂt nem tudtam kiolvasni.

Suhai PÀl

SOK SZíNES PAKSI K°P

Velem is fut egy rossz szek¢r,
s ha rÀzÂs Ãton haza¢r,
elsûnek û j´n a
domb m´g¡l el¢m, a Duna.

ý is szalad, mit is tehetne,
amÁg ezernyi r¢szletet:
ImsÂsi-erdût, SÀnc-hegyet,
KÀlvÀriÀt terel szemembe.




