
amelyek gazdagabbá és eredményeseb
bé tehetnék ez irányú munkájukat. 

Végül a hatodik fejezet szerzője 
megkísérli, hogy némi képet adjon a 
különböző művészetek honvédelmi ne
velő hatásáról. A műnek, de talán hon
védelmi nevelésünk egész rendszeré
nek ez a leggyengébb pontja. Ezt lát
szik igazolni, hogy a tanulmány szer
zője meglehetősen kevés tapasztalatról, 
illetve eredményről tudott írásában be
számolni. 

Ügy gondoljuk, az olvasó e vázlatos 
ismertetőből is érzékelheti a honvé
delmi nevelés sokrétűségét és roppant 
fontosságát. A könyvből pedig megis
merheti a haza védelmére és a béke 
biztosítására való felkészülés elvi és 

A könyv szerzőjéről, a félelmet nem 
ismerő, a hitleri fasizmust és kiszol
gálóit határtalanul gyűlölő partizán
parancsnokról még az 50-es évek ele
jén egy, a Hadtörténelmi Levéltárban 
őrzött és több szovjet partizánegység
parancsnok kézjegyével hitelesített 
„Összefoglaló jelentés"-ben olvastam, 
A sziklaszilárdan elvhű kommunistát 
később a Hadtörténelmi Intézetben 
személyesen is megismertem: 1971 vé
gén bekövetkezett haláláig ugyanis 
néhány éven át ő is itt dolgozott. Itt 
vetette papírra gazdag munkásmozgal
mi tapasztalatait, az elnyomókkal ví
vott politikai és fegyveres harcokban 
bővelkedő életútjáról szóló visszaem
lékezéseit, amielyeknék megjelenését 
már nem érhette meg. 

A szerző önéletrajzi munkájában 
hazánk történetének egyik legsúlyo
sabb időszakáról (1938 őszétől 1944 
őszéig) ír és népünk emberibb életéért 
vívott ama harcokat eleveníti fel, ame
lyekben maga is tevőlegesen részt 
vett — önmagáról azonban mindenkor 
tiszteletre méltó szerénységgel beszél. 

1938 novemberében, amikor a bécsi 
döntés alapján Szlovákia egyes terü
leteit Magyarországhoz csatolták, az 
építőmunkás Fábry József Kassán élt 

gyakorlati összefüggéseit — ebből fa
kadó állampolgári kötelességeit. 

Végül megemlítjük, hogy e rendkívül 
hasznos könyvet a Honvédelmi Mi
nisztérium honvédelmi nevelési osztá
lyának munkatársa, a KISZ KB hon
védelmi nevelési ügyekkel foglalkozó 
előadója, az Országos Pedagógiai In
tézet honvédelmi nevelési ügyek tudo
mányos munkatársa, a Magyar Honvé
delmi Szövetség és a Művelődésügyi 
Minisztérium szakembere írta. 

Az első kiadás tapasztalatai bizo
nyítják, hogy e könyv hasznos segítsé
get nyújt mindazoknak a hivatásos és 
társadalmi aktivistáknak, akik honvé
delmi neveléssel foglalkoznak. 

Sztana Béla 

— már jelentős munkásmozgalmi 
múlttal háta mögött: alig volt ugyanis 
15 éves, amikor bekapcsolódott az if
júsági mozgalomba. Ettől kezdve min
den tevékenységét a nép jobb életéért 
vívott harc határozta meg. Politikai 
fejlődésének tükröződése, hogy 1927-
ben már tagja a Csehszlovák Kommu
nista, Pártnak, és röviddel ezután elv
társai bizalmából a párt területi szer
vezetének titkára lett. Elveiért sokszor 
megjárta a csehszlovák burzsoázia bör
töneit is, de önként, meggyőződésből 
választott útjáról semmilyen terror 
nem tudta leteríteni. 

A haladó gondolkozású csehszlová
kiai magyarok számára nem jelentett 
semmi örvendetesét a bécsi döntés. 
„Tudtuk — írja visszaemlékezéseiben 
a szerző —, mostantól nehezebb idők 
jönnek ránk is." Könyvének RABSÁG 
című részében azokat a „nehezebb 
idők"-et idézi fel. Ennek során beszá
mol arról, hogy a haladó erők üldö
zése ellenére miként sikerült kapcso
latot teremteniük a fővárosi szakszer
vezeti központokkal, a Szociáldemok
rata Párttal, amelynek helyi szerve
zeteit is létrehozták. Itt emlékszik még 
Scihönherz Zoltánról és Salamon Dá
vidról (Szekeres Sándor), akik a párt 
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utasítására Kassáról Budapestre köl
töztek és onnan indították meg az il
legális szervezetek kiépítését. A kom
munisták aktivizálódására a rendőr
ség is felifigyelt és nagy hajsza után 
52 elvtársat tartóztattak le és ítéltek 
el. Meghurcolták Fabry Józsefet is, 
de elítélésére nem találtak semmi in
dokot. 1940 karácsonyát és szilveszte
rét azonban már ő is a börtönben töl
tötte: a rendőrség félrevezetéséért 
ugyanis 40 napra ítélték el. E negyven 
nap történetének leírása rendkívül ér
dekes. Az olvasó képet kap arról, 
hogyan élteik celláikban az elítélt ha
ladó gondolkodású emberek, miként 
segítette őket a Vörös Segély, hogyan, 
milyen módszerekkel taposták sárba 
az elítéltek emberi mivoltát. De képet 
kapunk arról is, hogy a kommunisták 
milyen töretlen szorgalommal képez
ték magukat fogságuk alatt. 

A szerző 1941. június 26-án, a hitleri 
fasizmus hitszegő támadásának 5. 
napján Kassán tartózkodott. Éppen 
hazafelé tartott egy elvtársi találko
zóról, amikor repülőgépek jelentek 
meg a város légterében és szórni 
kezdték pusztító bombáikat. Mint tud
juk, a horthysta kormány ezt a bom
bázást használta fel arra, hogy az or
szágot belerántsa a Szovjetunió elle
ni háborúba. Óriási propagandát fej
tettek ki, hogy a város lakosságával 
elhitessék: a bombázást a Szovjetunió 
gépei hajtották végre. A szerző a 
szemtanú hitelességével számol be a 
provokatív bombázásról, vázolva azt 
a hatalmas, de nem veszélytelen fel
világosító munkát, amelynek során 
bebizonyították Kassa népének, hogy 
a 27 bomba ledobásáért kiket terhel 
a felelősség. 

A háború fokozódásával növekedett 
a haladó erők üldözése is. A Belügy
minisztérium 1941. június 30-án kelt 
11 500/1941. Res. számú „Szigorúan bi
zalmas" rendelete alapján mindazo
kat, akik „.. .az ország belső rendje 
és biztonsága szempontjából még most 
is aggályosnak minősülnek", a rend
őrség internálta. Közöttük volt a 
könyv szerzője is, aki munkájának 
további részében rendkívül szemléle-
tesen írja le az itt eltöltött hosszú és 

gyötrelmes hónapok eseményeit, a tá
bor lakóinak politikai vitáit, terveiket 
és vágyaikat. 

1942 áprilisában sorozó bizottság je
lent meg az internáló táborban, és 
néhány héttel később Fábry József és 
besorozott társai mint „teljes jogú" 
honvédek zárt vagonban gördültek a 
szovjet—német arcvonalra: a szerző 
ekkor 34 éves volt. Könyvében hite
lesen számol be a lövészárokba kény-
szerített magyar katonák hangulatá
ról, akik közül sokan már ekkor meg
győződtek róla, hogy az ország urai 
idegen érdekekért küldték őket a 
szovjet nép elleni háborúba. 

Fábry József még a frontra indu
lás előtt elhatározta, hogy az első 
adandó alkalmat kihasználja és át
megy a Vörös Hadsereghez. Ennek 
viszontagságos végrehajtását könyvé
nek „Odaát" című fejezetében mond
ja el, színesen, olvasmányosan. 

Rendkívül érdekesen és fordulato
sán mutatja be annak a hadifogoly
tábornak az életét, ahol leghosszabb 
időt töltött. Ennék során szól a fog
ságba került tisztek és katonák ma
gatartásáról, s a felvilágosító mun
kájuk eredményeként gondolatvilá
gukban bekövetkezett pozitív válto
zásáról. Igen figyelemre méltóak azok 
a viták, amelyeket a táborban folytat
tak Magyarország jövőjét illetően. Eb
ben a fejezetben méltatja az „Igaz 
Szó" agitációs és politikai mozgósító 
szerepét. 

Fábry József és kommunista, anti
fasiszta társai már a kezdet kezdetén 
kinyilvánították, hogy a szovjet elv
társak oldalán fegyverrel kívánnak 
harcolni a hitleri fasiszták és kiszol
gálóik ellen. A szerző munkájának 
további részében arról olvashatunk, 
miként készítették fél népünk fiainak 
legjobbjait az elkövetkezendő parti
zánharcra, illetve más feladatok vég
rehajtására, s végül a SZABADSÁG 
című részben Fábry József az esemé
nyek hű krónikásaként örökíti meg 
a szovjet partizánok soraiba jelentke
zett magyarok, köztük a szerző bátor 
helytállását a fasizmus ellen vívott 
harcban. 

Molnár Pál 


