FABRY JÓZSEF EZREDES
1909—1971
1971. november 28-án hosszas szenvedés után eltávozott körünkből
Fabry József ezredes, a magyar munkásmozgalom régi harcosa, a ma
gyar—szlovák barátság fáradhatatlan munkása, a messze földön ismert
partizánparancsnok.
Életútja szorosan összeforrott a munkásmozgalommal, a párt ügyével,
s annak mindvégig odaadó harcosa volt. Minden cselekedetében a mar
xizmus—leninizmus eszméi vezérelték. Nem ismerte a megalkuvást s a
legnehezebb körülmények között is sziklaszlárdan állt ki a szocializmus
ügye mellett. Értette, és munkásszívével érezte is, hol a helye.
Még csak 15 éves volt, amikor csatlakozott az ifjúsági mozgalomhoz.
Epítőmunkásként végzett politikai szervező és felvilágosító tevékeny
sége az évek múlásával egyre céltudatosabbá vált. 1927-ben tagja
lett a Csehszlovák Kommunista Pártnak. Hűsége, kitartása, politikai
rátermettsége hamarosan vezető tisztségre emelte, hosszú éveken át
a kommunista párt területi szervezetének titkára.
Hivatásos forradalmár volt. Munkások és parasztok ezrei tanulták
tőle a szocialista forradalmi elméletet. Buzdító szavai ezreket mozgó
sítottak az elnyomatás, a fasiszta terror elleni harcra; ö plántálta so
kak szívébe a jobb jövőbe vetett hitet.
Baloldali tevékenységéért, a nép igaz ügyének szolgálatáért meg
járta a burzsoá Csehszlovák Köztársaság börtöneit.
Eletében a második világháború évei jelentették a nagy sorsfor
dulót. Horthy csendőrei megkínozták, internálták, majd 1942-ben a
büntetőszázaddal Ukrajnába hurcolták. Mind az internáló táborban,
mind a harctéren tovább folytatta a politikai felvilágosító munkát.
Az azonnali megtorlás veszélyét vállalva, környezetében bátran hir
dette, hogy a magyar munkások és parasztok ne lőjenek szovjet osz— 3 —

tálytestvéreikre.
Mintegy
dokumentálva
ezt az elvet, a
voronyezsi
arcvonalszakaszon
átszökött a szovjet
csapatokhoz...
Partizániskolára
került és rövid idő múltán már Ukrajnában
harcolt
a fasiszta megszállók ellen. Mindig büszkeséggel emlékezett
azokra a
szovjet partizánokra,
kiknek testvéri közösségében
kijárta a parti
zánharc nehéz iskoláját. 1944 szeptemberében
magyar
partizáncsoport
politikai megbízottjaként
Dél-Szlovákia
területén
került
bevetésre.
A maroknyi — 16 fős — csoport, amelynek hamarosan
parancsnoka
lett, rövid idő alatt a több, mint 300 főt számláló legendás hírű „Pe
tőfi Sándor" osztaggá erősödött. Ez nagymértékben
Fabry elvtárs te
vékenységének
köszönhető:
szót tudott érteni véreivel, a magyar és
szlovák munkásokkal,
hiszen közülük való volt.
Partizánosztaga
élén életre-halálra
harcolt a hitleristák
és a ma
gyar fasiszták ellen. Azon magyar hazafiak közé tartozott, akik a
legtöbbet tették népünk szabadságáért.
Alakját méltán állítják azok
sorába, akik Dózsa György irreguláris csapatait vezették az urak el
len; akik Rákóczi kuruc felkelőivel
nyugtalanították
és
pusztították
a labancok seregeit; akik Kossuth Lajos kiegyenesített
kaszákkal
fel
fegyverzett
népfelkelőit
vezették az idegen hódítók
ellen.
Az internacionalizmus
eszméjének
nemcsak hirdetője, hanem egyik
megtestesítője
is. Szovjet, csehszlovák és magyar kitüntetései
a szov
jet, a szlovák és a magyar nép soraiban és érdekében véghez vitt hősi
tetteit
szimbolizálják.
A felszabadulás után a Magyar Néphadseregben
vállalt
szolgálatot.
Alegység-,
egység-, magasabbegység-parancsnokként
és más
felelős
beosztásaiban
kitűnt
politikai
tisztánlátásával,
szervezőkészségével,
elvtársiasságával,
szerénységével.
Következetes
volt a hibák és hiá
nyosságok elleni harcban: alárendeltjeiről
példamutatóan
gondosko
dott, atyai módon segítette
őket.
Szolgálata utolsó éveiben a Hadtörténelmi
Intézetben
dolgozott. A
küzdelmes
évtizedek
nem múltak el felette nyomtalanul:
egészsége
megromlott,
fizikailag megfáradt
— s már csak töretlen
szellemét
tudta a köz szolgálatába állítani. Tollhoz nem szokott kézzel
látott
hozzá, hogy papírra vesse küzdelmes
életének történetét,
partizán
egységének
tevékenységét
és így közkinccsé tegye gazdag
tapaszta
latait. Nemcsak dolgozott; nevelt és tanított is. A Hadtörténelmi
Inté
zet és Múzeum munkatársai,
akik személyében
jó elvtársat,
munka
társat, jó barátot vesztettek,
kötelességüknek
tekintik, hogy
munkáik
ban megörökítsék,
a jelen és a jövő nemzedék számára példaként ál
lítsák Fábry József ezredes elvtárs harcos, forradalmi életét és tevé
kenységét.

