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de ezt fölöslegesnek tűnik például Gyulai Hadnagy «romjának vagy 
Vajda Jánosnak a saját bujdosásáról szóló, több mint 7 lapos elbeszé-
lésével illusztrálni, amelyben szó sincs Aranyról. Itt az életrajz és a 
költó'i pályabemutatás is hiányos. Az 1860-as évek elejére esó' lírai fel-
virágzás terméséből közli ugyan, egyetlenként, a Rendületlenült, de 
Aranynak akkoriban a történelmi felizzást nyomon követő politikai-
hazafiúi aktivizálódásáról, Deák Ferenc szerepéről pesti életvitelében és 
hazafiúi felfogásában, az akadémiai lakásügyről, a kiegyezés után be-
következett tízévi költői elhallgatásáról és ennek okairól egyáltalában 
nem esik szó. 

A kötetet egy ívnyi képillusztráció avatja szemléletessé. A ké-
pek-rajzok között több ritkán látott is akad, de például a kötetben 
sehol sem említett Kemény Zsigmond, Táncsics Mihály vagy akár Vajda 
János helyett a kortársak közül inkább Deák Ferenc kívánkozott volna 
az arcképcsarnokba. (Ha már Vajda szóba kerül, kár, hogy nem szerepel 
tőle az Aranyról mint nagykőrösi tanárról szóló jellemzés.) 

Mindaz, amit kritikaként elmondottunk, korántsem jelent annyit, 
hogy ez a nagyközönségnek szánt breviárium nem volt értékes, hasznos, 
gesztus a kiadótól és az összeállítótól. Minden eszköz, amely egy nagy 
költőt népszerűsít, ismertebbé tesz, s amely - az összeállító szándéka 
szerint - „mai szemmel kíséreli meg értelmezni" egy kiemelkedő költői 
életmű máig élő szépségeit, eleve kívánatos és elismerésre méltó. De ha 
már kiadunk ilyen breviáriumot: az legyen olyan jó, amilyen csak lehet. 
(Dacia, 1982.) 

I МАКА Y GUSZTÂV[ 

CSANDA SÁNDOR: FÁBRY ZOLTÁN 
Nem könnyű Fábry Zoltánról könyvet írni. Ezért adódhat a kérdés: 

az előttünk fekvő kötet kismonográfiának avagy tanulmányfüzérnek 
tekinthető? Vagy inkább - amolyan - tanulmányok Fábry Zoltánról, 
esetleg adalékok egy leendő, átfogó Fábry-monográfiához? Egy bizo-
nyos: ezúttal sem sikerült átfogó tanulmányt nyújtani Fábry Zoltán 
gondolatrendszeréről. Ez hiányzik leginkább. Még akkor is, ha Csanda 
Sándor tanulmányai Fábryról alkotott képünket pontosabbá, árnyal-
tabbá teszi. Mindezt kritikusan és önkritikusan ki kell mondani, nem 
csupán tudomásul venni. Az utóbbi években igen sokat tettek a Fábry-
életmű világosabbá tételéért (a levelezés-anyag, Fábry 1 - 3 . kötete, 
melynek még ugyanannyi folytatása lesz, s nem feledkezhetünk meg Az 
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Útról sem, annak minden erényével és buktatójával együtt). Túl korán, 
vagy legalábbis nem időben érkezett volna a kísérlet Fábry Zoltán élet-
művének valamelyes összefoglalására? 

Úgy tűnik: igen. A korábban különböző folyóiratokban vagy gyűj-
temények előszavaként megjelent írások - most sok helyütt átdolgozva 
- igyekeznek bizonyos, a Fábry-életmű lényegére koncentráló rendsze-
rező elvet kialakítani. Bizonyos „csomópontok" köré vonja Csanda 
Sándor saját gondolatainak lényegét. Egy valami azonban hiányzik: 
éppen az összefoglaló értékelés (162-170 . ) . Csanda Sándor elmulasztja 
Fábry Zoltán gondolatiságának átfogó kifejtését, inkább sok életrajzi 
adatot hoz, mintha az előző tanulmányok mikrofilológiáját akarná az 
életmű egészében elhelyezni. Magas színvonalú egyetemi jegyzetet sejt 
és rejt magában az összefoglalás (ami, önmagában nem zárná ki a gon-
dolati összefoglalást). 

Igaz, Csanda Sándor mikrofilológiai pontosságát dicsérik e tanul-
mányok (amelyek azt mutatják, hogy a szerző szívesebben hajlik a port-
rék rajzolására). Mégis, az egység hiányzik: részben életrajzi természe-
tűek e tanulmányok, részben tipológiaiak. Voltaképpen öt részre tago-
zódik Csanda Sándor kötete: 
- a pályakezdés és a korai pályaszakasz (az 1920-as évek); 
- Fábry Zoltán emberi-írói kapcsolatai (Földes Sándor, Győry Dezső, 

Szalatnai Rezső, Balogh Edgár); 
- szoros, s a Fábry-életművet számos ponton meghatározó kapcsolata a 

folyóiratokkal (Az Út, a Korunk, a Magyar Nap; még élőbbről a 
Genius - Üj Genius); 

- az új történelmi helyzetben — 1945 után - kibontakozó kritikusi 
munkássága (a „harmadvirágzás"); 

- végül: mindezek alapján - a leginkább kifogásolható - összegezés. 
A legkevésbé lehet Csanda Sándor rovására írni, hogy a biográfia és a 

tipológia nincsenek egyensúlyban. A Fábry-életmű megrajzolásában ezt 
az egyensúlyt lehet a legkevésbé megtartani. Ha ez sikerülne: előttünk 
állna a plasztikus, gondolati vonulataiban is követhető Fábry-portré. De 
ilyen - még nincs. Feltételezhető, hogy Csanda Sándor sem ezt akarta 
megrajzolni, mert akkor egészen más koncepciót kellett volna felépíte-
nie. Ezért írtuk az imént: nem időben érkezett (megkésve is túl korán) e 
Fábryról szóló tanulmány. Most már meg kellene várni a Fábry Össze-
gyűjtött írásainak túlnyomó részét (s annak készültével „párhuzamo-
san" írni a kívánt, Fábry Zoltánról szóló monográfiát). Ezt annál in-
kább megtehette volna Csanda Sándor, mivel a régebbi, s rész-tanulmá-
nyok egy új koncepció szolgálatába állítva: kitűnően kamatoztathatók. 
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Mintha még kísértené ó't a csehszlovákiai magyar irodalomtörténet-
írás rosszemlékű műfaj-gyakorlata: az alkalmi tanulmányok sorozata, s 
az ebbó'l adódó széttöredezettség. Ez alól csak egy-két szerző kivétel. 

Egyébként Csanda Sándor kötete jó néhány problémára hívja fel a 
figyelmet. Egyszerre érezni a távolságot és az egykori közelséget, a 
Fábry Zoltán számára jelentő napi aktualitást. Igaz, nem lehet és nem 
szabad másként olvasni, elemezni Csanda Sándor könyvét, csak úgy, 
hogy vele együtt járjuk végig a Fábryt követő útját. Másként minden 
frázis lesz, vagy gáncsnak tűnik. A részletekben kell, szabad, lehet, sőt 
szükségszerű is a vitatkozás. A Fábry-életművet kritikailag kell meg-
közelíteni; úgy, miként Fábry hagyta - posztumusz kötetének utó-
szavában - az utókorra, hogy ti. „nem szabad semmit véka alá rej-
t e n i . . . " (Vigyázó szemmel. 1971. 329.). Ez egyébként - nagyon 
imponálóan - Csanda Sándor mottója is, s ebben igaza van. 

Kötete éppen arra hívja fel a figyelmet - bár nem mondja ki - , 
hogy a Fábry-életmű vizsgálatának ürügyén elodázhatatlan jó néhány 
kortársának életmű-feldolgozása (elsősorban Balogh Edgárra, Győry 
Dezsőre, s nem kevésbé Földes Sándorra gondolunk). 

Genezisében - napról napra követve - szükséges nemegyszer nyo-
mon követni Fábry Zoltán életét és műveinek létrejöttét; miként erre 
korábban Sándor László tett kísérletet (Tanú és tanulság voltam. 
1977.). 

Felül kell vizsgálni, számos mozzanatában a Fábry-életművet: szakí-
tani kell a korábbról ránk- és bennünk maradt „beidegzettségekkel", 
még akkor is, ha - iátszólag - magának Fábry Zoltánnak mondunk 
ellent. Erre már kitűnő példát nyújt válogatott levelezése (1916-1946) , 
s nem kevésbé összegyűjtött írásainak már eddig is megjelent kötetei. 
Több mindent másként kell látnunk, mint Fábry Zoltán; Csanda Sándor 
rész- és részlettanulmányai e kötetben pontosan ezt bizonyítják. 

Csakis sajnálni lehet - éppen ezért - , hogy Fábry expresszioniz-
musát nem vizsgálja szorosabb és történetibb összefüggéseiben; csak 
Földes Sándor hatása nyomán, az Emberirodalom, Elfejtett élet, vagy a 
kései keletkezésű Fábry-írás, A novella titkai [19601 ürügyén szól erről 
(ti. az expresszionizmusról). Az összkép így töredezett maradt. Éppígy 
vagyunk a Kassák-problémával is; bár - úgy tűnik - némileg egysége-
sebb képet nyújt, miként az előbbi. De az olvasó így csak később tudja 
„összerakni": mi is volt, mi lehetett Fábry Zoltán Kassák-ellenességének 
oka? Nagyon kár, hogy Csanda Sándor szűk terepen vizsgálódik itt is, 
hiszen a Gaál Gábor-levelekből oly sok minden kiderül ennek lényegé-
ről. Az is, mennyi volt közöttük az elvi ellentét, s mennyi a személyes 
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indulat. Csanda Sándor ne tudná, hogy a G. G. levelek, s a régi Korunk 
mennyi mindenről lebbenti fel a fátylat? Itt is, ebben is megbosszulja 
magát a tanulmányfüzér jelleg (főleg, ha régebbi cikkekről van szó). 

Számos életrajzi adalék mikrofilológiai feldolgozása találkozik 
mások tanulmányaival, konkrét visszaemlékezéseivel [Balogh Edgár: Hét 
próba, 1965.; Arató Endre kitűnő könyve a szlovákiai magyarság hely-
zetéről (1977), vagy Nagyidai Ernő hiteles, pontos visszaemlékezése a 
Sarló koszorújáról (1980)]. 

Igen találó a Fábry Zoltán - és a Balogh Edgár - képviselte publi-
cisztika stiláris összevetése (71.): míg Balogh Edgár „stílusa egyszerűbb, 
mint Fábryé, műveltsége inkább társadalomtudományi, mint irodalmi 
forrású, cikkeit a gyakorlatból kiinduló, de erősen teoretizáló, koncep-
ciókat alkotó hajlam jellemzi. . ." Nagyon kár, hogy csak élesszemű 
részmegfigyelésként írta le Csanda Sándor, s nem ment tovább ennek 
tételes kifejtésében; s egyéb, Fábryval összefüggő, gondolati problé-
mákra ez éppúgy vonatkozik. 

Ellentmondásaival együtt, még plasztikusabbá válna - ha fesze-
sebbre fogná Csanda Sándor, vagyis élesebbé tenné megfogalmazását 
Fábry Zoltán kritikusi szemléletének esztétikai problémájáról szólva. 
Sajnos csak adalék marad a szocialista realizmusnak az erkölcsi realiz-
mussal azonosító Fábry Zoltán-i formulája. Csanda Sándor adós marad 
a gondolati kifejtéssel. Pedig e problémakör nagyon jól megragadható 
(erről vitát is rendeztek 1959-ben; 1. Irodalmi Szemle, 1959. 4. 5 6 5 -
585.) nem is kellene a távoli múltba visszamenni stb. Ebben, ilyen 
mozzanatokban válnak egyértelművé Csanda Sándor - tanulmányfüzér 
jellegű kötetének veszélyes buktatói. Az anyaggal szuverénül bánhat, 
minden anyag - hivatalból - rendelkezésére áll; felkészültsége is szinte 
predestinálja arra, hogy megírja a Fábry-monográfiát. De egészen más 
koncepcióval. 

Régi és új legendákkal kell leszámolni; terminológiákat újraértel-
mezni, szembeszegülni rossz értelmezésű tekintélyelvekkel; mindezt 
meg kell tenni azért, hogy végre letisztultán álljon előttünk az igazi 
Fábry Zoltán. Ki fogja megírni a várva várt, összegező Fábry-monog-
ráfiát? Ez ma könnyen nem válaszolható meg. Mindenesetre: Csanda 
Sándor kötete a Fábry Zoltán-i életmű előtti tiszteletadás egyik filo-
lógusi-tudósi gesztusa. (Madách, 1982.) 

KOVÁCS GYÖZÖ 




