
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.
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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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