
mind azt az érzést kelti, hogy az író különös 
gondot fordít a hát tér megfestésére, s hogy 
Horváth Endre tragédiáját ez eló'tt a hát tér 
előtt akar ja lejátszani, és úgy, atiogy az 
csakis e háttér előtt játszódhatik le. Horváth 
azonban, mikor a regényben feltűnik, már — 
hogy úgy mondjuk — ,,készen v a n " ; előbb 
szerzett tapasztalatai alapján, vagy ami 
valószínűbb és rá jellemzőbb, elméleti úton 
már rég el jutot t a bűn felismeréséig, s a tár-
sadalmi kérdések már régóta személyektől, 
eseményektől függetlenedve, elvi síkon, még 
inkább lelkiismereti vetületben tudatosod-
tak benne. Feltűnő például, hogy Lajos, 
akinek a regény szerkezetében az a szerepe 
lehetne, hogy a fő-alak és a háttér közt az 
állandó, élő kapcsolatot megteremtse, egyre 
passzívabb hallgatójává válik Horváth mono-
lógjainak. A társadalom bajaitól Horváth 
észre sem yeszi a Lajos bajai t , legfeljebb egy 
pillanatra, restelkedve, de egy kicsit meg is 
lepődve azon, hogy másoknak is lehetnek 
gondjaik, mások is szenvedhetnek. Ket tőjük 
regénybeii sorsa egymástól teljesen függet-
lenül alakul, úgyhogy Lajos alak ja és történe-
te a Horváth doktoré mellett szinte úgy hat, 
mint felesleges ráadás. A regény két, egymás-
sal alig összefüggő, egymás művészi hatását 
rontó részre esik szét. 

Ez a kettősség azonban Németh László 
írói adot tságainak, módszereinek kétféle-
ségével megmagyarázható. A tanu lmányí ró 
Németh Lászlónál a kérdések, még az aprónak 
látszó részletkérdések is általános érvényű-
nek szánt tételek megfogalmazásához szol-
gáltatnak anyagot, a regényíró viszont éppen 
akkor van elemében, amikor az ábrázolt való-
ság minél kevesebb s minél szűkebb körben 
igaz jelenségét ragadja meg és boncolgatja. 
(Gondoljunk csak a ,,Gyász"-ra vagy az 
, , lszony"-ra, ezekre az egyetlen problémára 
szűkített, roppant feszültségű regényekre.) 
A „Bűn"-nél , úgy látszik, a tanulmányíró 
és a regényíró Németh László szemlélete 
nem tudot t szerencsés egységbe ötvöződni 
és nem tudta mégteremteni a szükséges 
módszert. 

A törésnek még egy oka lehet : az író 
túlságos azonosulása hősével, amitől erősen 
szubjektív színezetet kap a regény, és prob-
lémákat rej tő emberi viszonylatok, helyzetek 
művészi ábrázolása helyett önelemzés, ön-
vád, önigazolás, önkínzás lesz belőle. Az ember 
kielégületlenül teszi le a könyvet : az indulás 
alapján nagy regényt vár t , s ez a nagy re-
gény valahol, valahogy elsikkadt. 

Rultkay Kálmán 

F Á B R Y Z O L T Á N : A GONDOLAT IGAZA 

Csehszlovákiai Magyar Könyvkiadó, Pozsony, 
P 

1940 őszén, az illavai fegyházból kiszaba-
dulva és barátai unszolásának engedve, a 
két háború közti marxista magyar irodalom 
egyik élharcosa, Fábry Zoltán, egy dokumen-
tum-értékű bátor vallomást írt, mely akkor 
nem jelenhetett meg s melyet most ú j köny-
vének függelékeként közöl. E szövegből 
idézzük, bírálatunk bevezetéséül, a követ-
kező soroka t : , , íme, egy e m b e r : tud ja , 
érzi a katasztrófát minden idegével és nem 
menekülhet, nem hasonulhat. Non possumus. 
Idegen világ, kivédhetetlennek látszó barbár 
erő szakadt rá és neki önnönmagában, önnön-
magából — elrekesztve, a mából kiközösítve, 
mindenből kicsöppenve — egy másik világot 
kell megőrizni és á tmentenia holnapba. Poszt-
ján nincsenek társai, csak emlékei : bizo-
nyosságai és hitei. Nincsenek győzelmei, csak 
vereségei. A pompéji őrre gondol, aki fu tha-
to t t volna és nem mozdult. A pompéji őrt a 
kötelesség állí totta őrhelyére. 6 t a megisme-
rés, meggyőződés és vállalás tudata köti 
és ki ismer ennél makacsabb elkötelezettséget? 
A gondolat : igaz! A szellem : erkölcs! 
A huszadik században élünk . . . — A husza-

1955. 

dik században élünk! Háborúban élünk : em-
berek hullnak és emberek gyilkolnak, embe-
rek részegednek és emberek kisebbednek. 
Halál, gyász, pusztulás, züllés egyre szélesedő 
körgyűrűi falják a házakat és lakóit, szájak 
habzanak és sebek gennyesednek, tollak 
görbülnek és milliók némúlnak. Föld szakad, 
ég füstölög, vízár hömpölyög és tűzoszlopok 
vakítanak perzselve. Minden — embert t emet : 
vadít és némít. Vox humana, vox humana : 
a sirálysikoly itt e l fú l . . . Hamu permetez, 
katasztrófa lávája. És íme, őr vigyáz a strá-
zsán. Egyedül és árván. Pontosan úgy és 
akként , ahogy hadköteles századunk magyar 
emberségtörvénye, Ady reglamája előírja : 
ölt testvérek úgy élnek benne és általa, mint 
a gondolat igaza! Most megszólalt : életjelt 
adot t , az őr számadó és számonkérő életjelét. 
— Bízzatok!" 

így vallott magáról és küldetéséről, 1940 
végén, az az író, akit jól ismertek s akinek 
pártos és alkotó kritikáiból sokat tanul tak 
a tudományos szocializmus egykori ki tűnő 
folyóiratának, a Kolozsvártmegjelent Korunk-
nak vagy az osztályharcos proletariátus folyó-
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i ra tának" , az általa szerkesztett Az Út-nak 
az olvasói. Fábry Zoltán kritikusi működése, 
melynek java termését két szép kötet őrzi : 
a Korparancs (1934) és a Fegyver s vitéz 
ellen (1938) — (mindkettő érthetetlen módon 
hiányzik a budapesti könyvtárakban) — 
jelentős hozzájárulás volt a marxista-leni-
nista irodalomszemlélet kialakításához. Meg-
nem-alkuvó, harcos és szenvedélyes íróegyé-
niség Fábry Zoltán, aki perzselő esszékben 
küzdöt t a fasizmus hazai és külföldi — első-
sorban német — irodalmi és politikai meg-
nyilvánulása ellen. A szellemi alkotó munka 
és a politikai küzdelem szép egységbe kapcso-
lása volt az Éhség legendája című „riport-
könyve" (1932), melyet a csehszlovák im-
perializmus ellen írt. 

A haladó magyar irodalom egyik igényes 
esszéistája volt (s új könyvének tanúsága 
szerint ma is az), aki irodalomról íróként 
beszél s aki irodalommá vál toztat minden 
anyagot , amihez nyúl. Az esszét, ezt a manap-
ság sorvadozó műfa junka t , ő, a baráti cseh-
szlovák államtól k i tünte te t t magyar író 
jelentős szinten műveli. 

Űj kötete — négy fejezet kivételével — a 
felszabadulás óta írt tanulmányai t tar tal-
mazza ; s a négy régibb esszé is (1938-ból, 
1940-ből) szerencsésen került a gyűj temény-
be, mert szépen példázzák Fábry emberi és 
írói magatar tásának töretlenségét, folyama-
tosságát. Fábry Zoltán ma is a harcos huma-
nizmus szószólója, a vox humana hirdetője ; 
ez utóbbi kifejezés leggyakrabban ismétlődő 
szókapcsolata, állandó motívuma könyvé-
nek. Az író azonban lehiggadtabb, kiegyen-
súlyozottabb, mint a két háború közti harcok 
idején volt ; kevésbé indulatos, inkább ok-
ta tó . Régebbi írásainak a stílusát szétrob-
banto t ta a szenvedély ; a műveltség ezer-
nyi szálával á tszőt t és szerteágazó utalásaik-
kal pompásan szikrázó Fábry-tanulmányok 
az értelmiségi forradalmárok csemegéi voltak. 
Ma pedig a felszabadult s a sorsát és önmagát 
végtelen lehetőségekkel tökéletesítő nép szá-
mára ír. S bár stílusa nem olyan feszült, mint 
régebben volt, ugyanúgy telítve van kultúrá-
val s egy-egy keményen fogalmazott mon-
data ugyanúgy tovább él az olvasóban, mint 
egykori felejthetetlen formulái. A harcosból 
bölcs lett; ha jdan fa lujának kommunista 
bírája volt; nem lepne meg, ha azt hallanánk 
róla, hogy most írásra-olvasásra és fej let tebb 
emberségre taní t fiatalokat-öregeket. Ezt 
teszi könyvében is : „A távoli múl t és a 
közvetlen tegnap élő hagyománya sokrétű 
vál tozatban fordul i t t arccal a dolgozók felé. 
A kul túra, mint a gondolat igazsága, állan-
dóan újuló erkölcsi üzenet, amely azonban 
visszhang nélkül elfúl, elszürkül. A kul túra 
igazságtartalma az élet visszhangját vár ja 
és követeli. Kul túra és élet csak így válhat 

egységgé, teljességé. És ez a teljesség —- hang 
és visszhang — a kultúra és a nép találkozá-
sában érlelődik történelmi reali tássá." 
(9—10. 1.) 

A vox humana mellett Fábry tanulmány-
kötetének másik állandó motívuma az Ady-
élmény jelenléte. Noha épp Adyról nem szól 
külön tanulmány (nyilván azért, mert a 
kötet végén közölt jegyzet két újabb könyvet 
ígér, melyek közül az egyik — Ady igaza 
címen — Fábry főművének ígérkezik), — 
Ady költészetének távlatai behatolnak Fábry 
minden írásába. Kötetének már a címe is 
Ady-vers töredéke. S mily jellemző Fábry 
esszéírói módszerére, miként vezeti le a 
„gondolat igazának" felismerését. Descar-
tesról ír, halálának kétszázadik évfordulóján, 
az ember és a gondolat azonosulását ünnepli. 
S egyszerre, minden átmenet nélkül, mégcsak 
nem is ú j bekezdésben, várat lan fordulat-
ként : „Ady mindent próbált1^ vért és 
aranyat , falut és várost, Párizst és Bakonyt, 
Tegnapot és Holnapot, Keletet és Nyugatot , 
Dózsával t a r t és Jézussal, Istenhez hanyat ló 
árnyék, csakúgy, mint májusi agitátor, 
próféta és merengő, magyar és európai, 
lázadó, lázító és eltévedt lovas, de az egye-
temes igazságot csak a háborúban találja meg 

— elüszkösödve, meggyalázva . . . Ady meg-
érezte a re j te t t igazságot : a modern ember 
1914-ben lett önmaga árulójává, itt került 
ebek harmincadjára lényege, az emberség, 
mely gondolat nélkül bestialitássá züllik 
és frázissá kényelmeskedik, hazugsággá, 
csordafelelősséggé. A háború embergyilkos, 
tehát gondolatgyilkos. És ezen a ponton Ady 
megmakacsolja magát : elárulva protestál, 
félreállva vétózik és ellenállva tisztáz. Az 
eredményt csak a monstranciát emelő pap 
mozdulatával lehet összehasonlítani. Az ered-
mény a megtalált szentség, melynek neve : 
a »Gondolat igaza« . . . Ady formulája, 
a »Gondolat igaza«, Descartes magvetésének 
legszebb eredménye. Ha mint magyar büsz-
ke lehetek valamire, akkor itt ütök mellem-
re : 1914 eredendő bűnét a Gondolat ellen, 
magyarul mulasztotta el itt a költő igazság-
vevése.;' (20—21. 1.) 

Fábry tanulmánykötete hat részre tagoló-
dik. Az elsőben az élő és ható magyar hagyo-
mány t védelmezi, dédelgetve és sajátos 
szlovákiai vonatkozások kegyeletes feltárá-
sával, különösen József Attila és Tóth Árpád 
kapcsán ; a másodikban és a harmadikban 
német, illetve francia irodalmi példákat 
tanulmányoz ; (itt is szép az a személyes 
emlék, melyet Heinrich Mann-nal kapcsolat-
ban idéz). A negyedik szakasz az orosz és a 
szovjet irodalom néhány nagy jelenségének 
a bemutatása, melyből kiemelkedik egy pom-
pásan megírt Herzen-portré. Az ötödik rész 
— a magyar irodalomtörténet részére igen 
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tanulságosan — három cseh és egy szlovák 
írót méltat ^ Bezrucot, Capeket, Fucikot és 
Ji lemnickyt. A hatodik rész egyéb világiro-
dalmi kérdésekről szól, benne egy felejthetet-
len kis tanulmánnyal „Kína halot t járól" , 
Agnes Smedleyről. 

A kötetnek — természetszerűleg nem min-
den darabja egyenlő értékű ; mindegyikben 
érvényesül azonban Fábry ihletett igazság-
keresése s mindegyikben felcsendül a vox 
humana, ami az író magatar tásá t rokon-
szenvessé, mozaikszerű művét pedig egysé-
gessé teszi ; írásművészete még mindig 
patetikus, ám nem mesterkélten az, hanem 
az író egyéniségéből és mondandójának 
távlataiból adódóan. Fábry mer patét ikus 
lenni, miként mer (és tud) esszét is írni. 
(Legfeljebb tárgyi szempontból kellene job-
ban ügyelnie arra, hogy ne idézzen dicsérőn 
oly írókat, akik ügyünk árulói lettek, pl. 
Paul Nizant (23. 1.), Fej tő Ferencet (63. 1.). 

Tárgyköreinek felsorolásából is ki tűnik, 
hogy adat - és anyagközlés szempontjából 
a magyar i rodalomtudományt leginkább 
azok a tanulmányok érdekelhetik, melyek 
Tóth Árpád s főleg József Attila „szlovákiai 
emlékét" idézik. Ez utóbbi kapcsán több ú j 
adalékot, sőt egy irodalomtörténeti jelentő-
ségű levelet is közöl. 

„Ma lázasan keresik, k u t a t j á k , v i t a t j ák 
és dokumentál ják József Attila nyomait és 
vonatkozásait , s jmegfeledkeznek Szlovensz-
kóról, kicsit magunkról, ami nem csoda, hisz 
négyéves zárjeles életünk még nem oldódott 
fel, — írja Fábry, ma jd így fo ly ta t ja : — 
Tegnap helyzeti előnyünket használták ki : 
az egész magyar nyelvterületen mi, szlo-
venszkói magyarok éltünk a legemberibb, 
legszabadabb életet és így nem csoda, ha 
a pesti baloldali írók hozzánk küldték 
cikkeiket, verseiket melyek a Horthy-
érában ott nem jelenhettek meg. A telefon-
könyvből böngésztünk neveket és szignáltuk 
cikkeiket és verseiket — a felismerhetetlen-
ségig. Ha ma Az Utat fellapozom, sokszor 
nem tudom, ki t milyen név illet. József 
Attila egyik legszebb, fá jda lmas erejű moz-
galmi verse, a „Lebuko t t " itt jelent meg 
(1931. nov. 1.) — névtelenül és csonkítot-
tan : utolsó strófája „elkobozva" . . . Sohse 
fogom magamnak megbocsátani, hogy az 

• eredeti kéziratot küldtem a nyomdába és 
így az elkobzott negyedik strófa — ha máshol 
nincs lelőhelye — örökre elveszett. Másik 

két versénél már óvatosabb voltam s így 
ezek -— noha nem jelenhettek meg — meg-
marad tak és ma az ismeretlen József Attila-
versek sorát szapor í t ják ." 

A Fábry idézte példa nyomán hadd említ-
sük meg, hogy egész irodalomtörténeti 
tanulmány tárgya lehetne a szlovákiai haladó 
magyar folyóiratok szerepe, főként Az Út 
és az Új Szóé, valamint az erdélyi Korunké ; 
adalékként jegyezzük fel, hogy a losonci 
Mi lapunk c. ifjúsági lapnak írta Móricz 
Zsigmond a Gyalogolni jó c. cikkét (1927. 
március) s ugyancsak e baloldali diáklap kö-
zölte első ízben a Fábrytól „a neobarokk kor 
másik öngyilkosának" nevezett Juhász Gyula 
Adyra gondolok c. költeményét (1929 már-
cius) (64—65. 1.). 

Már az idézett példák is mu ta t j ák , hogy 
Fábry szeret formulákban fogalmazni, s 
formuláinak tömörsége ellenvéleményt kö-
vetel, gondolatot csihol, vagyis az esszé 
legfőbb fe ladatá t teljesíti. József Attila 
„halál tánc-dünnyögését" így kommentál ja : 
„Az igazi költészet ára mindig egy ember 
élete. Értelme, a passió lényege : az áldozati» 
felajánlás. El kell árui tatnia, hogy mindenkié 
lehessen, el kell emésztődnie, hogy mindig 
és mindenüt t mondható legyen : halállal 
hitelesített életszöveg. Tolsztoj Asztapovója 
és József Attila Balatonszárszója között 
nincs különbség. Az egyik ful ladt szuszogás-
sal ért el a havas indóház petrólfüstös halot-
tas szobájáig, a másik démonoktól űzötten 
a kerekek alá^" (69. 1.). Ilyen és hasonló 
formulákat , igenlést vagy ellentmondást 
kiváltó tételeket a kötet minden fejezetéből 
idézhetnénk. E formulák s ál talában Fábry 
minden szövege mögött egy következetesen 
becsületes és szenvedélyesen őszinte ember 
léLekzését érezzük. 

S bár e rá tar t i író kellőképpen alig méltá-
nyolható küldetést teljesít azzal, hogy — 
miként ha jdan Az Út-ban— most is "nép-
lapokban közli munkái t , mégis sajnálni lehet, 
hogy budapesti kiadók nem kérik fel össze-
foglaló mű megírására. Hiszen izmosodó iro-
dalmunk és élményt áhító i f júságunk sok 
lényegeset kapha tna még a vox humana 
magyar hirdetőjétől, aki 1918 óta küzd iro-
dalmunk szocialista tar ta lmáér t s aki most 
magát — Ady szavával — tegnapról maradt 
h ív tanúnak nevezi. 

Dobossy László 
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