
Fábry Zoltán tanítása 

Egy kerek élet-egész egyszeribe ú j -
ranyílik, s következetesen megismétli ma
gát felelőssége megnőtt tudatában. 

Ha felidézzük az első Fábry Zoltán 
úttörő szerepét a kétháborúközi magyar 
gondolkodás alakításában, teljes pályaív
re emlékezhetünk, s nem osztjuk az író 
szorongását, amikor 1964-ben megkérdezi: 
„ . . . k i , mi lennék az irodalmi köztudat
ban, ha meghaltam volna, mint Gaál Gá
bor, ós nem adhattam volna ki 1955 óta 
(ez halálának éve) azt a hat könyvet, 
melyek a figyelmet felém fordították?!" 
Azóta hét újabb kötete jelent meg, s 
mégis — az 1937-es Fegyver s vitéz el
len és az 1955-ös A gondolat igaza közt 
eltelt tizenhét esztendő hallgatása el
lenére — ez a második menet semmivel 
sem csökkenti az első maradandóságát. 
Sőt, az a különös, hogy a mai szakasz 
erejét is az első adja, ami azonban for
dítva is érvényes: az újabb Fábry-mű 

Stószi felvétel Fábryról kiemeli és felragyogtatja az első írói ki

bontakozást. Ez a megrendítő és felfi
gyeltető az egész-Fábryban, az ismétlés egyértékűsége az eredendővel. A z áll
hatatosság itt egyáltalán nem személyi monotónia, hanem a helyzetek azonossá
gából adódó elkötelezettség. „Harminc év e lőt t . . . — írja legutolsó könyve, a Stószi 
délelőttök előszavában — az első világháború tanulságait vonultattam fel a má
sodik világháború elrettentésére. Harminc év múlva — az atomháború küszöbén — 
sem mondhatok mást. Semmi sem változott. Állok felváltatlanul ugyanazon a vár
tán egyazon ellenség — a katona, a szoldateszka, a háború — ellen." 

Fábry Zoltán az antifasizmus írójának vallja magát, s ebben az önmeghatáro
zásban benne van az is, hogy sem a világháborúkat, sem a fenyegető atomhábo
rút nem elemi katasztrófának, nem is egyesek vagy mindenki bűnének véli, hanem 
pontosan megállapítható, tehát támadható és leküzdhető társadalmi, politikai és 
ideológiai okok következményének ismeri fel. Humánuma így nem utópisztikus, 
nem entellektüel „szellemjáték", hanem „keménykötésű militáns valóság", vagyis 
konkrét állásfoglalás térben ős időben, olyan erők oldalán, melyek a békét és em
berséget kellő társadalmi, politikai és eszmei felkészültséggel vállalják és vívják. 
Fábry kommunista. Nem fogadjuk el a különben kitűnő pozsonyi Fábry-kommentá-
tor, Turczel Lajos 1962-ben az Emberek az embertelenségben című Fábry-kötethez 
fűzött ama megjegyzését, hogy Fábrynak „a párttal való azonosulása . . . bensőleg 
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nem teljes ideológiai azonosulás", mert — szerinte — a világnézetileg széles ská
lájú antifasizmussal való összeforrottság az író felfogásában „ t ö b b . . . humanista 
ideát konzervált, hagyott vissza". Az ilyen megkülönböztetés, sőt szembesítés ellen
kezik az élő marxizmus—leninizmus szellemével. Kommunizmus és humánum egy
mástól elválaszthatatlan, s nem csökkenti, hanem emeli Fábry pártosságát, ha a hu
mánumot nemcsak az új háborúra készülő, új háborúkat kiváltó monopoltőkés im
perialistákkal és nacionalista vagy nihilista ideológusaikkal szemben tartja fenn. 
hanem az emberség következetességét szükség szerint bírálólag számonkéri a mi 
sorainkban is. Közvetlenül a második világháború után Fábry Zoltán csehszlová
kiai őrhelyéről olyasmikért állott ki, amiket éppen a pártosság erősödése oldott meg. 

A vox humana Fábry kommunista gondolatrendszerében állandó erkölcsi éb
renlét. Itt volna az ideje, hogy az emberség és erkölcsi magatartás összefüggését a 
marxi—lenini tanítással éppen egy ilyen kimagasló példa — a stószi bölcs harcos 
közírása — alapján tudatosítsuk. Ez talán nem tetszik annak, aki a szocializmus ol
dalán sem tudott eléggé megszabadulni a Fábry elátkozta „tekintetnélküliség és kizá
rólagosság" mérgétől, még kevésbé azoknak, akik a humanizmust nem konkrét törté
nelmi felelősségében, a kizsákmányolás kapitalista alapformáinak megszüntetésé
ben és a szocializmus megteremtésében vallják és vállalják. Mégis: a „stószi mér
ték" kötelez. Amit Fábry már első termő életében, 1937-ben, Thomas Mann cse
lekvő erkölcsi humanizmusával kapcsolatban leszögezett, az éppenséggel őreá ma
gára is áll, méghozzá mai, teljesebb pályaív-látásunkkal egyezően: „Humanizmust 
csak az példázhat, akinek magatartása mindig etikus volt. Az etikai folytonosság a 
humanizmus eldöntő garanciája." Stósz ezt az erkölcsi folytonosságot jelenti, be
leértve mindenkor az önbírálat őszinteségét, saját hibáink beismerését és jóvátéte
lét. Fábry Zoltán másod-életében visszatér ifjonti türelmetlenségeire is, belülről 
erősítve erkölcsi igazát. 

Ismertető célú tanulmányunk (esztendők mulasztásait behozva) nem vállalkoz-
hatik a Fábry-fogalomtár teljes bemutatására és elemzésére, de biztathat és bátorít
hat arra, hogy tétován csapongó és kísérletező, elvont spekulációiból oly nehezen 
kibontakozó filozófiánk itt és most ragadja meg a gondolat Ady mondta, Fábry 
hirdette igazát. 

Önéletrajza nincs, de írásain, mint finom bőrön az erezet, átüt élete és emlé
kezése, jelene és múltja. Aki az alapélményt és a motivációkat — az egyéniség ki
alakulásának ismérveit — keresi, sokhelyt megtalálja: semmi sem tokosodott el, min
den dobog. Ezért olyan lüktető, minden csapásra vérző, átélt és nem kiélt fantá
ziájú, valóságbeli Fábry Zoltán narrációja: közírásának fordulatosan mindig maga 
adja meg az élet-fedezetet. „Végigéltem, végigcsináltam az első világháborút — írja 
egyik keserű vallomásában (József Attilát idézte a cím: Nagyon fáj) — : a tömegha
lál, a gyilkosság élménye, undora és segélykiáltása ekkor rekedt belém kiirthatatla-
nul. Embert öltem. Robbant a gránát és oldalra dobott a légnyomás; szaladtam ro
hanva, rohamozva a halálba és futottam az életért. Láttam foglyok gyilkolását..." 
Galícia és Dél-Tirol poklából ér haza a gyermekarcú hadnagy, megrokkantan, s 
a régi családi házban, sziklák és fenyvesek közt, építi ki szellemi deckungját a 
militarizmus ellen. A békeharc edzi kommunistává: a fasizmusban, a hitlerizmus
ban kezdettől fogva a háborús kalandorság, a fenyegető katasztrófa embertelensé
gét látja és leplezi le. 



A stószi remeteség azonban legenda. Fábry legújabb könyve élén „lényegesebb 
fogalomra" váltja át, s a magányról beszél. Szinte divatszó ma, az elidegenedés 
sznobos társa, egzisztencialista feldobás, de a Stószi előszó másként értelmez: reá
lisan. Fábry számára a magány „a dialektikai feszültség játéktere, csatatere", s 
ezzel az adottsággal élni tud. Így kapja meg Stószon, a légvonalban Rozsnyó és 
Kassa közt rejlő csöpp hegyi településen, azt a kiváltságos magányt, mely nem más, 
mint „az írói munka, az alkotás ideális előfeltétele, alaptétele: maga a koncentrá
ció adottsága, kiváltója. Nem korlát, de felfokozás." A stószi magány tartozéka a 
hétezer kötetes könyvtár, melyet csigaházként emel maga fölé a világot ideva
rázsoló írói érdeklődés: föld, kert eladásából lehet szaporítani, adott esetben b e 
kell falazni, fejlesztéséért mindmáig küzdeni kell a forgalom korlátaival. Mégis: 
ott van, s benne mindazok a kijegyzetelt könyvek és folyóiratok, melyekből Fábry a 
régi Korunkon át döbbentett rá a készülő r é m r e . . . Nemcsak a polgári és szocia
lista humánum irodalma húzódik itt meg a gondosan leltározott polcokon, hanem 
az ellen-irodalom is, a fasiszta ideológiai és propagandaarzenál, melynek beható 
ismerete nélkül kihagyna a „dialektikai feszültség" Stószon, mert ezt az irodalmat 
belülről kell ismerni, hogy az antifasizmus soha ne felejtsen és újra meg újra résen 
legyen. 

„A felelős ember: a felelő ember" — vallja Fábry Zoltán, s mert felelősen 
felel is mindenre, amit nem szabad felelőtlenül feleletlen hagyni, a stószi magány 
közügy lett. Különben: maga a község is. Lakói, a német eredetű mánták — régi 
bányászok és késgyártók ivadékai — nemcsak a kuruc és 1848-as szabadságmoz
galmaknak voltak részesei, hanem a hitleri veszedelemmel is szembeszálltak, az 
emigráns Heinrich Mann nekik köszöni meg a felajánlott polgárjogot, s nem 
akadt földi, aki Fábryt, a volt kommunista községi bírót, az Illavára hurcolt poli
tikai foglyot, akár a reakció legbőszebb tombolásakor is elárulta volna. A hit
lerizmusnak ellenálló németeket, a klerikális fasizmust visszautasító keresztényeket 
talál szülőhelyén az író, s a magányon át maga a provincia is szerepet kap gon
dolkodásában. Innen, a perifériáról, a magyar anyanyelv határáról, szlovák—német 
—magyar kulcshelyzetben, új felelősség, sőt hivatástudat születik: az emberség szol
gálata, vétó a magyar ellenforradalomnak és revánsnak s minden nacionalizmusnak. 

A stószi helytállás tér és idő konkrét koordinátái közt bontja ki a humánu
mot, s ezzel nyit rá reálisan az egyetemesre. Érteni kell végre ezt a felfogást, a 
nihilbe hullás ellenszerét. „ A költő — írja Fábry az 1963-as Harmadvirágzás-kö
tetben megjelent Res poetica vallomásában — a tér bármely pontján állva, elhatá
rozó pólust jelenthet: fix pontot, archimedesi pontot, mely — történelmileg bizo
nyíthatóan — világokat vethet ki sarkaiból. A költő világgal társalgó párbeszéde 
horizontot tágít önmagában és olvasójában. Falu, vidék, magány, kivetettség, szű-
kítettség, regionalizmus e viszonylatban nem kölöncöt jelentenek, de a realitás 
talaját, ugródeszkát." Így lehet felfedezni Bartalis János Alsókosályát, amint „Er
dély irodalmi térképén nagy hiteshellyé tágul", így vallhatja Stósz, hogy „a kis-
baconi sír: elkötelezettség"; a körök tovább gyűrűznek, már feltűnik „Goethe kis 
Weimarja", francia „világirodalmi szálláshelyek" következnek, és nem váratlan, 
hogy Stósz az afrikai Lambarénére is rezonál: Albert Schweitzer atomellenes szó
zatára. A stószi Fábry felemeli a „kisebbségi sors"-ot, a csehszlovákiai ma
gyarság anyanyelvén és patriotizmusán át megfogadja a népek egymásra
utaltságát, s szembefordul minden olyan egyensúlyhiánnyal, melyet bárki 
is másnak a kárára, s nem önmagában kíván kompenzálni. Itt a gyökere Fábry 
gondolatvilágában a munka, a család, a „házépítés" örömének s annak az érzékeny-



ségnek is, mellyel a hitleri ideológia „katasztrófanihilizmusát" és „élettér"-hódító 
vágyálmait a valóság elvesztéséből, az elidegenedésből származtatja. 

Konkrét Fábry Zoltán idő-elmélete is. A reakciós megállással szemben idő
teljesítést hirdet. „ A z embertelenség időszerűtlenségében idővel telített ember: az 
idöszerűtlenség erkölcsi ellenszere" — magyarázza az 1960-as Palackposta utószava 
(a tegnaphoz) és előszava (a holnaphoz). A változtató időszerűség nevében tiltakozik 
Fábry a háborús bűnök elévülése, a fasiszta vérengzések elfelejtése, a háborús em
lékezet kihagyása ellen, s követeli a múlt reális ismeretét. A z 1966-os Európa elrab
lása bevezető szavaival: Németországban a reakció története „egy állandó elévülési 
folyamat. Feledési folyamatossság, mint az újrakezdés azonosságot biztosító bázisa. 
Az elévülés itt az azonosság permanenciáját jelenti: a változatlanságot". 

A hontalanság ellen küzdő, Erdélyt kereső és a „romániaiság" konkrét tér
és időkategóriájában magát, lapját és irodalompolitikáját általános felelős
ségre betájoló, antifasiszta Gaál Gábor jut eszünkbe, aki termékeny kölcsönvi-
szonyba került Fábry Zoltánnal mint a Korunk csehszlovákiai szerkesztőjével. 
Személyesen sohasem találkoztak, de a gondolkozás nagyszerű konkordanciái ala
kultak ki közöttük, s ezek feltárására munkásságuk gondos egybevetését kell napi-
rendre tűznünk. 

* 

A régi Fábry-anyag mai mozgósítását és újraértékelését még mindig maga a 
szerző végzi a legjobban. Szerkesztők, irodalomtörténészek, öreg és fiatal írótársak 
inkább csak a különös cikkek írásbeliségét és gondolatiságát értelmezik, holott itt 
egy bonyolult politikum, tehát társadalmi jelenség tömörül szavakba, sűrül kirob
banásokra. Fábry Zoltán egy nemzeti kisebbség — a csehszlovákiai magyarság — 
önismeretét, autochton szellemiségének alakulását termelte és képviselte, s írásai
val kapcsolatban hamarabb beszélhetnénk közügyről, eszméléstörténetről, közfilo
zófiáról, mint szorosan vett irodalomról. Amikor a mai Fábry visszanéz és magya
ráz, az eredmény valóban ilyen komplex. „ A fasizmus provokációi, kísértései, fenye
getései ellen egyszer már megálltuk helyünket és próbánkat. Kisebbségi irodalom 
voltunk, és mégis önmagunknál többet adhattunk és mondhattunk. A regioná
lis adottság azonnal megszűnik, mihelyt megtalálja ugrópontját, világcsatlakozását. 
Mi a szocialista humanizmusban találtuk meg a punctum salienst, és így nem a 
véletlenen múlt, hogy miért épp az antifasizmus lett a kiteljesedésünk" — hirdeti 
a Res poetica. 

Erről volt szó mindig is: Fábry erkölcsi harcáról mind a régi úrhatnámság 
maradványainak provincializmusa, mind az önfeladás és talajvesztés letargiája 
ellen, egy újult, reális magyar köztudatért, mely az ellenforradalomba süllyedt 
Horthy-Magyarország helyett is tovább viszi Ady Endre demokratizmusát, megter
mékenyül az emigráció értékeitől, kölcsönviszonyba lép a szlovák és cseh ha
ladó erőkkel, s világtámpontot keres a munkásmozgalom forradalmi humanizmu
sában. Egy darab kevésbé ismert történelem, mely az antifasizmus frontjára zár
kózott fel legjobb erőivel. Mikor is kezdte Fábry a cikkezést? És milyen is volt 
ez a fellépés ízében, hatásában? „Emberirodalom" — ez a Fábry használta jelszó 
már a húszas években válogatott, ítélt, taszított és gyűjtött, s ha ma nem egyszer 
korrigálja is múltját a régi harcos, a valóság mégis csak az marad, hogy az 5 
öngúnnyal megbélyegzett „irodalmi törvényszék"-e segített hozzá minden valós 
erőt a kellő önvizsgálathoz és tisztuláshoz. „Kezdők voltunk mindenképpen és — 
átmenet nélkül — mesterekké, vezetőkké, hangadókká kellett válnunk. . ." — mond
ja Fábry az 1964-es Kúria, kvaterka, kultúra élén, s hozzáteszi: „de portánkat 



végül mégis csak a magunk elképzelése és az osztályharc törvényei szerint alkot
tuk meg..." 

A csehszlovákiai magyar nyelvű szocialista sajtó Botka Ferenc szerkesztette 
irodalmi bibliográfiája Fábryt csak 1926-tól kezdve tartja nyilván, holott az ifjú 
író már 1923-ban európai irányt, humanizmust sürgetve idézi Adyt, és harcra szó
lít minden szűkkörűség és maradiság ellen. Egyelőre a haladó polgári sajtóban 
vonja meg a határvonalat: „Adyn innen, Adyn túl", s ezzel eleve elkötelezi az utá
na jövőket is. Igaz, 1928-ban — akkor már mint a Korunk munkatársa — Etnog
ráfiai szocializmus címen elveri a port az Adyból újraindult, de ideológiájukban és 
összeköttetéseikben még le nem tisztult sarlósokon, de hiszen éppen ez az akkor már 
jogtalannak érzett bírálat serkentette a csehszlovákiai magyar fiatalok élcsapatát 
fogalomtisztázásra, segítette tovább a dolgozó tömegek harcának vállalása, a szo
cializmus humánuma felé. 1931-től kezdve már kialakult az együttműködés, Az Üt 
szerkesztésében már közösen éli át a válság kiéleződésére válaszoló osztályharcos 
rohamot író és diákifjúság. Fábry felkarolja a sarlósok szociográfiáját és dokumen
tumírásait, sőt maga is — Ludwig Kenn társaságában — terepre indul. Falujárásá
nak eredménye az elkobozott — csak címével és utolsó sorával, egyébként üres la
pokon megjelent — Az éhség legendája, az egykorú Kárpátalja valósághű 1932-es 
képe (végre olvasható az 1967-es Hazánk, Európa kötetben). 

Az idei Ady-megemlékezések alkalmából tanulságos fellapozni Fábry Zoltán 
gazdag, minden könyvén végighúzódó Ady-vallomását. „Ady a bűntudatos magyar
ságban emberséggé tisztult jövőtudat: a magyarság próbája és exponense a hu
mánumban" — írja utolsó Korunk-cikkében, 1939-ben. Adyból jut el Fábry is, a 
nyomába lépő új értelmiség is az antifasizmus „korparancs"-áig (az 1934-es első 
Fábry-cikkgyűjtemény címe: Korparancs), s nemcsak elvi általánosságokban, hanem a 
hitleri háborús veszély, a nagynémet hódító fenyegetés konkrét visszautasításával. 
A szocialista humánum úgy talál itt a béke emberségére, hogy kötőanyaguk tör
ténelmi: egy hagyományos kuruc-magyarság szláv- és románbarát, Kelet-Európa 
emancipációját féltő tudata, az a bizonyos „kisebbségi géniusz", melyről Győry De
zső, a Sarló költője szólott, s melyet itt Romániában Kacsó Sándor nevezett „ki
sebbségi humánum"-nak. Ezen a ponton egyesül a Fábry-téma a Gaál-témával, s 
mindkettőjük mondandója a haladó csehszlovák és román írók nemzetféltő antifa
sizmusával, feloldva a közös gyarmatosító veszélynek kitett népek öngyilkos anta-
gonizmusait. 

Genezisében és kiterjedésében szemléltük Fábry Zoltán antifasizmusát, ezt 
a harcos publicisztikát, mely mélyen behatolt a fasizmus barbár embertelenségébe, 
s idejében figyelmeztetett mindarra, ami be is következett. Ez az antifasizmus nem 
volt hangulat és karikatúra, nem is kétségbeesett sikoly, hanem tudományos fel
mérése a veszedelemnek: szociológiája és pszichológiája. Demokrácia és humaniz
mus, pacifizmus és szocializmus, kisebbségi helytállás, patriotizmus és európai prog
ram oszthatatlanul, együtt „Szellemi és erkölcsi fenomén, melynek csak mint szel-
l emi és erkölcsi fölénynek van átütő ereje" — emeli ki egy 1938-ból mostanában 
újraközölt Fábry-cikk. Egy másik, ugyancsak az első bécsi diktátumot megelőző he
tekből, így ad programot: „mi nem akarunk a harci kocsihoz, a kalandor-végzet
hez, a német ámokfutáshoz láncolt kutyák lenni!" A z antifasiszta realizmus útján 
jut el Fábry a kassai üzenetig. Csehszlovákia haladó erőinek közös manifesztá-
cióján hangzik el — alig két hónappal a müncheni egyezmény előtt — dunavölgyi 
riadója: „ A csehszlovák demokrácia védelme — elsőrendű magyar érdek is!" 

A kimondott igazságot sohasem cáfolhatta meg a betörő balsors, a barba
rizmus győzelme. Igaz, Fábry számára „légüres tér" és börtöncella következik, ami-



kor azonban elhallgattatása a fasizmus elűzése után is folytatódik, Stósz dialekti
kus erőterében megszületik a legkövetkezetesebb eszmei emlékmű: memorandum at 
szlovenszkói magyar vox humana teljes erkölcsi potenciáljából, cseh és 
szlovák értelmiségiek címére. Most jelent meg először teljes szövege A vádlott meg
szólal címmel, a Stószi délelőttök függelékeként. Husz igazságkövetelő imájából 
indulva hivatkozott a szerző a magyar nemzetiség tömegeinek antifasiszta szo
lidaritására, visszautasítva a kollektív felelősségrevonást Horthyék és Szálasiék bű
neiért. 

* 

Második menetében Fábry hangja egyáltalán nem az öregedőé, aki kínnal és 
kéjjel a múltat idézi, inkább az őrhelyén felejtett strázsa harsány vészkiáltása. 
„Anyánk van veszélyben, a világ van veszélyben!.. . A helyzet a tegnapinál ve
szélyesebb, pusztítóbb és kegyetlenebb. Az atomnihilizmus nem ismer felelősséget, 
és ezzel a költő szava, hangja, kiállása és felelőssége méreten túlra duzzad" — 
üzeni fiatal költőknek a Res poetica, maga a szerző azonban nem elégszik már meg 
a próféta és agitátor szerepével. Új elemzésben száll perbe a neofasizmus fenyege
téseivel, a „kizárólagosság és tekintetnélküliség" új kalandokra rajtoló apokalipti
kus lovasaival, s hogy harcának az imperialista készülődésekkel szemben kellőbb 
súlya legyen, a szocializmust kikezdő sematizmusokkal is keményen leszámol, nem 
utolsósorban saját írásait vizsgálva felül. A második menetet ez a kettős-egy 
kiállás duzzasztja a régi stószi méreten túlra. 

Az Európa elrablása minden ízében a hitlerizmus bukása óta újraéledő pán-
germán militarista ideológia „perirat"-a. Ezt a könyvet megjelenésekor „Anti-Mein-
kampf"-nak aposztrofáltuk a Korunkban, s nem voltunk egyedül abban a sür
getésben, hogy a munkának németül is meg kellene jelennie. Fábry, aki a hitle
rizmus térhódításakor sorra kiállt a német kultúra máglyára küldött kincseiért, 
Werfel, Graf, Bredel és Becher, a három Mann, a két Zweig, Ossietzky, Brecht és 
Kenn, a munkás-dokumentumírók műveiért (a Korunk hasábjain is ez volt leg
nagyobb missziója: a haladó német könyv szolgálata), a Goethe-hívő Fábry nem
csak emlékezni tud „irgalmatlanul", hanem pontosan tájékozódik a Nyugat-Né
metországon ma felgyülemlő robbanóanyag, mai politikusok és publicisták új euró
pai jogigénye, keleti aspirációja, őstér-megfogalmazásai, gyarmatosító tervei fe
lől is, be tudja mérni a német bellicizmus örökségének felújulását, a rejtett had
állásokat és kilövési pályákat. Mint már a hitleri katasztrófa előtt, most is rámu
tat a hírhedt Ostforschung, a bekebelező szándékú kelet-európai terepkutatás tak
tikai és stratégiai nyilaira, s mindehhez az elit-képzelődéshez egy megmaradt kis
polgári nyáj-szervilizmus, a „hullaengedelmesség" jeleit párosítja, rámutatva az 
amerikai imperializmus számításaira a háttérben. Fábry nem politizál vulgáris ér
telemben, nem a hivatalosság frazeológiájával, diplomáciájával csatároz, hanem 
felkavarja a félhivatalos ideológiai hátmegettiséget, a formailag egyedi megnyilat
kozásokat, a hitlerizmus különféle rehabilitációit és inkarnációit olyan vélemény
nyilvánításokban, melyek nem hagyhatók figyelmen kívül összefüggéseik és borzal
mas következmény-lehetőségeik miatt, bárhol hangozzanak is el. Már 1934-ben 
Barna veszedelem cím alatt megírta (a Korunkban): „mindaz, amit egy demagóg 
fantázia kiagyal, egyik napról a másikra valósággá válhat". 

A tér és idő határozott kategóriái közt emberül gondolkodó, az egyén, a csa
lád, a nemzetiség és nemzet, az emberiség optimális fejlődésében, alkotó kohéziójá
ban szocialista humánumát megvalósulni látó Fábry gyanakodva néz minden lelki 
bizonytalanságra, félelem-komplexusra, a közösség hitéből kieső, a népi és osz
tályerők közjavának tudományos irányíthatóságát kétségbevonó, nihilista megnyi-



latkozásokra. Ez magyarázza, hogy élesen szembeszáll az egzisztencialista értelme
zéssel ott, ahol az a német mítosz világpusztító halálorgazmusát, a minden min
degy kalandormentalítását támogatja. Elítéli Heidegger felfogását, mely a ná
cizmussal több ideológiai ponton is találkozott, s a második világháborút követő-
leg is világhatalmat és világpusztulást, kalandot és nihilizmust társít. Hadakozik 
Jaspers ellentmondásaival is: egyetért vele a német bűntudat kivallásakor, de sze
mére hányja feledékenységét, mellyel saját felismeréseire cáfol rá (el is nevezi 
„Adenauer-bölcselő"-nek), s vitába száll atombomba-filozófiájával, mely békés koeg-
zisztencia helyett egy „labilis állapotot" javall az emberlét védelmére, majd — 
utólag, a Stószi délelőttök egy lapalji jegyzetében — örömmel regisztrálja, hogy 
„Jaspers azóta megvívta, megírta Damaszkuszát: Bonntól, az imperialista agresszi-
vizmustól való elfordulását". Amíg azonban a német egzisztencializmus Fábry-né-
zetben „mint a létfélelem háborús filozófiája embert rombol és embert fertőz", 
másutt: „katasztrófa-exhibicionizmus" vagy „a hanyatlás, a bomlás apokaliptikus 
összefogójának — az atomimperializmusnak — adekvációja, aktivitása, hipnózisa, 
kísértője és kerítője" (mert „létfélelme nem az emberért való félelem"), addig 
„Sartre egzisztencializmusa bűntudatot és lelkiismeretet mozgató etosz. Tehát az, 
ami a német egzisztencializmusból hiányzik". 

Ugyanilyen élesen sarkítja különben Fábry etikája a német egzisztencializ
must és a német expresszionizmust is: mindkettő „bomlástermék" ugyan, de az 
irodalmi expresszionizmus „legjobbjaiban átváltódott, átlényegült a felismerés kon
zekvenciájává, a változás tettévé, a változtatás szavává, savává és gesztusává". 
Életének feledhetetlen indító szakasza ez a német expresszionizmus, az író úgy 
emlékszik rá, mint a szocialista humanizmus egyik csírájára. 

Fábry Zoltán erkölcsi felfogásának központjában nem is az ember önmagá
ban, hanem a békéért küzdő ember áll, vagyis az ember, aki maga is etikus! „ A 
béke: az emberség összegező önkifejezése. A béke: az emberré-tökéletesedés eleje 
és végcélja" — írja A béke igaza című könyve élén 1956-ban. Értékmérője tehát 
a békéért való cselekvés, ezért is van, hogy nem a hatalommal mint olyannal tusa
kodik, hanem a hatalom célját, értelmét, alkalmazását figyeli. Pacifizmusa tehát 
nem forradalomellenes, nem is hatalomellenes, hanem a békét konkrétan a szocia
lizmus kiteljesítő lényegének fogja fel. Mint békeharcos éppen olyan következetes 
híve a Szovjetunió békepolitikájának, mint a békés koegzisztenciának is Nyugat 
és Kelet, s általában a világ szervezetei, államai között. A Béke Világtanács prog
ramját „az emberiség új magna chartájaként" becsüli, s az ehhez való őszinte iga
zodást tekinti a nemzetiségi, az állami és nemzetközi életben is irányadónak. In
nen ered állásfoglalása a dogmatikus szűkkeblűségek, a függönyök ellen, s az 1957-
cs Hidak és árkok cikkgyűjteménye (Illyés Gyula Széchenyi hídja című versével 
indítva) egy életmű súlyával hirdetheti: „ A nyugati kultúrával való koegzisztencia, a 
magas szinten folyó disputa termékenyítően fújhatja el az önmegelőgedettség légkörét. 
Amit a nyugati kultúrától tanulhatunk, az az igény és mérték növelése és növesz
tése. Összehasonlítás, összemérés, tehát mérkőzés: ez a disputa koegzisztenciális 
haszna. Csak így, ezen a magas szinten, a kultúra egészének ismeretében és bir
tokában vihetjük győzelemre a nagyobb, az emberségesebb, a szociálisabb igazsá
got: az őskor után a Marx jósolta emberkort. Akármilyen paradoxul is hangzik: a 
nyugati kultúra ismerete és átvétele nélkül nem képzelhető el a marxizmus győ
zelme". 

Ez az ige más jeles kelet-európai gondolkodóink — egy Tudor Vianu, egy 
Lukács György — igazság-skálájával cseng egybe. Fábry szavai ma már — mint 



írásainak megjelent szlovák (1958) és cseh (1967) válogatásai elárulják — túlju
tottak nyelvünk szűkebb körén. 

Van Fábry európai örökség-átvételében és nyugatosságában (ebben az Ady-
formulázta „Nyugat ellen Nyugatot hozz!"-követelményben) egy sajátos keresztényi 
„bűntudat-modell, mely lényegében a fasizmus legyőzőinek lelkiismeretvizsgálatát 
sürgeti, nehogy „a fasizmus kitenyésztette hatalmi kizárólagosság, a faji tekintet-
nélküliség" velünk és bennünk éljen tovább. Ez a „Jaj a győzőknek!"-mea culpa 
Stószon, a csöndes könyvtárban, régi cikkek egy-egy mondatát, kitételét fokozza fel 
önbírálandó b ű n n é . . . Kassák Lajosnak és Kosztolányi Dezsőnek odadobott jelzők, 
torzító Móricz-zokszavak kerülnek így „Életem szégyenfoItja"-ként a gyónócédulára, 
holott éppen Fábry az, aki egykorúlag tette túl magát a József Attila ellen indított 
balos heccen, s elvetette ama hirhedt proletárírói platformtervezetet. Ő az, aki 
nem „taktikailag", hanem benső meggyőződésből vállalt népfronti korszakában min
den antifasiszta erő hivogatójává szélesítette igehirdetését, őszintén szövetkezett bár
kivel a készülő új világháború megakadályozására, kiállt — Gaál Gáborral együtt 
— a Márciusi Frontért, a népi írókkal vállalt közösséget, s feloldva szektáns elő
ítéleteket, 1939-ben megírta Habemus papam cím alatt XI. Pius, a Mussolinival 
és Hitlerrel szembefordult egyházfő elismerő nekrológját (melyet egy „könyvkiadói 
elgondolás" csak 1967-ben enged újraközölni az egykori Korunk-cikkeket egybe
foglaló Valóságirodalom-kötetben). 

Mégis: az önrevízió szigorúsága hitelt acéloz, s jól alátámasztja a csehszlo
vákiai magyar szellemi életben 1963-tól kezdve oly jelentős fordulatot előidéző 
Antisematizmus cikksorozat valóság-hitelesítő, a költészet őszinteségét elmélyítő 
tételeit. 

Végül: szóljunk az írástudóról. Szépirodalmi munkássága — műfaji értelem
ben — nincsen. Inkább kritikus. De nem mindig. A z Emberek az embertelenség
ben bevezetésében ilyesféle minősítését meg is tagadja. „Kritikus csak az lehet 
— írja —, aki bírói tisztét fórumként és fókuszként állandóan gyakorolja, rendsze
resen és rendteremtőn. A legfőbb törvényt: a folyamatosságot elmulasztottam, és 
így egészet még a magam portáján — a szlovákiai magyar irodalom térfelén — 
sem adhattam." És irodalomtörténésznek sem vallja magát, bár a budapesti egye
temen magyar szakosként indult (a kommün alatt hallgatta Babits Mihályt), s nem 
megokolatlan Turczel Lajos ama állítása, hogy Fábry cikkmontázsaival részben 
teljesítette már a polgári Csehszlovákia magyar irodalomtörténetének megírását. 
Legszívesebben esszéíró lelt volna Fábry, erre a szellemkalandra vágyott, erre ké
szült vallomásai szerint, de „a bizonyító esszé nem született meg". Sose jutott 
hozzá . . . Az önmarcangolásban végül is egy „átmeneti műfaj" egyéni meghatáro
zásához jut el, s ez: maga az antifasizmus. 

Felesleges volna a terminológiai vita, az esztétikai skatulyázás, mi mond
hatnánk persze egyszerűen publicisztikát, no de itt igazán nemcsak formáról van 
szó, s írásainak négy évtizeden át kialakult stílusa, funkciója szerint megtanulhat
juk az ő jelzését is. Ha — s itt Fábry érvelése talál — a humanizmus, a reformá
ció, a felvilágosodás író- és írásmeghatározóvá válhatott, hátha a jövendő is anti
fasizmusnak veszi majd e borzalmas korszak, Lidice és Oradour, Auschwitz é s . . . 
ne menjünk messze: Nagysármás, 72 millió halott, a könyvmáglyák és koncentrációs 
táborok, kitelepítések és elhurcolások, Drezda és Hirosima vétó-irodalmát. „ A z an
tifasizmus: világigényű műfaj — érvel Fábry.— Az emberiség és emberség közös 
nevezőre hozott korműfaja a világháborúk századában." S ha sorra vesszük az i r o -



dalomtörténetileg bevett műfajokat, Fábryé — ha se nem kritika, se nem irodalom
történet, se nem esszé, s a köz-publicisztikánál mégis csak egyetemesebb és külön
legesebb — tényleg „antifasizmus" is. 

Csak el ne felejtsük a Fábry-féle műfaj bonyolult összetételét. Az „antifasiz
mus" eddigi közmegegyezésünk szerint politikum, s ösztönszerű az óvatosságunk: 
találkoztunk már az irodalom eltorzításával politikai jelszavak ürügyén. Nos, a 
stószi műfaj-robbanás minőségi értékrendet is hoz, kezdve azon, hogy valójában nem 
is követel az irodalomnál kevesebbet, hanem „Az irodalomnál — többet! Lényeget. 
Életet. Embert." S most ne nézzük, hogy ez a felkiáltás már 1926-ban csattant fel 
(a régi Korunkban), mi most egy pályaív egészén mérjük a részek feszültségét, s 
láncban látjuk a teljes kibontakozást. „Mi törvények nélkül indultunk útnak, a 
kor, a valóság rágta szánkba — sürgetőn és követelőn — esztétikai normáinkat" 
— kezdi egykori Korunk-cikkeinek önelemzését Fábry a Valóságirodalom élén, s 
nem szabványból, hanem gyakorlatból és szükségből vezeti le a „szocialista rea
lizmus" jelentkezését. Nem tagadja, hogy át kellett esni a gyermekbetegségeken. 
Hosszú volt az út, amíg „téma és esztétikum — valóság és forma — azonosan, ma
radéktalanul találkoztak", s hogy mire értsük ezt, arról a régi írások végigolvasása 
közben alkothatunk magunknak képet. Hiszen míg eleinte elég maga a „ténytudósí
tás" és erény a proletár „szürkeség", utóbb bekövetkezik a szakítás az irodalmi na
turalizmussal, Fábry túlad Gergely Sándor proletárregényeinek papirosfiguráin, s 
nem elégszik meg Anna Seghers puritán realizmusával sem, „a lehetőségek rea
litását" követelve. A csodálatos szerkesztői váltószerkezet, Fábry és Gaál kettőse, 
ragadja tovább ezt az igényességet, mely végül is tényen túl állásfoglalást, az állás
foglalásban erkölcsiséget s a kifejezésmódban szépséget kíván meg. Ebben a több
szörösen értelmezett, parttalanul áradó szocialista realizmusban fér meg egymás
sal Fábry szeretete a népi Morvay Gyula vagy Sellyei József s a szürrealista For-
báth Imre iránt, személyi szerepe Szilágyi András felfedezésében, s dokumentum
kereső korában is olthatatlan Ady-szerelme. 

A humánum „valóságerkölcse" érlelte ki Fábry esztétikai fejlődésében a fe
lületességgel, a sablonnal való fokozatos szakítást, de ugyanez az emberközpontú
ság állítja ma szembe a valóságot elveszítő nihillel, a művészi absztraktizmussal 
is: nonfiguratív, emberidegen művészet szerinte „embertelenséget igazolhat", de itt 
is belülről tud sarkítani, mert Picasso absztrakcióit elfogadja. „Ahol az absztrak
tizmus mint vétó, mint ellentmondás és ellenállás válik láthatóvá és érzékelhetővé 
— nyugtatja meg magát az Európa elrablása gondolatmenetében —, ott pozitív 
értelmet nyer, és mi megrendülten állunk mondanivalójának hitele, valósága előtt." 

S ahogyan Fábry antifasizmusa irodalomban-művészetben a teljes emberség 
szinonimája, úgy meghatározása az íróról is elkötelező: „Ma az író a humánum 
atomtelepe." Minden vidéki lemaradással és anarchikus bizonytalansággal szemben 
itt a tanítás szerepét vállalja valaki. Felső fokon. Á m jöjjön a stiliszta, az esz
téta, a szerkesztő, s foglalkozzék a kísérletekkel, Fábry többre néz: az író gondolati 
jelentőségére, erkölcsi hovatartozására, közügyi szerepére, igényességére. Szívesen 
hivatkozik romániai impulzusra is: 1938-ban idézi Tamási Áront, aki szerint a ki
sebbségi író helyes és méltó útjának feltétele, hogy „nemes értelemben vett európai 
irodalmat próbál magyarul írni". 

A nagyhorizontú hivatástudathoz nem méltatlan, hogy „induló költőkkel is" 
demonstrálja „a költészet egész komplexumát". Ennek a didaktikának a terméke 
a Harmadvirágzás. A z első világháborút követő első virágzás „eredendő és összegező 
lényegjegye" a vox humana volt, a szlovenszkói magyar irodalomból a világhá
borús megpróbáltatások éveiben is ez ütközött ki, a most indult „harmadvirág-



zás"-ra pedig Fabry felfokozott honi, szomszédos és világirodalmi komparatisztikát 
mozgósít. Felfakad az idő: Fábry kezdi újra irodalmi paraboláiban az erkölcsi több
letet őrző hagyományok, Apáczai Csere, Kisfaludy, Petőfi idézését, a fiatal írók 
kezébe nyomja a már-már elfelejtett európai antifasiszta irodalmat, s azt az új 
lelkiismereti humanizmust is, melyet ma Nyugat és Kelet legjobbjai például a lá
gerirodalomban — e fájdalmas visszatekintésben — képviselnek (nem ezzel a szel
lemmel találkozunk-e újra Tőzsér Á r p á d verseiben, Rácz Olivér és Dobos László 
prózájában?). És egy nemzetiség tanára — nem, szélesebben: az új szocialista esz
tétika egyik úttörője — akkor, amikor sorozatosan tér rá mese, líra, novella, ri-
portázs, regény, vádkönyv, manifesztum fogalmi tisztázására, sőt még a könyv
cím, az előszó, az idézet kategóriáit is újraértelmezi. Frázis ellen élményt, mindig 
igazságot hirdetve jut el ilyen axiómákhoz: „költészet és sematizmus egymást ki
záró fogalmak", vagy: „ A költő mint nagy magányos a személyes bátorság, a sze
mélyi kiállás elkötelezettje", vagy: „A költészet ordítás és terror nélküli autoritás" 
(kiemelések magában a Fábry-szövegben). 

Olvassátok Fábryt! 

Népi elkötelezettségében és nemzetközi békeharcában, hagyományos európai
ságában és szocialista humánumában, első-, másod- és harmadvirágzásában, elte
metett és feltámadt antifasiszta műfajában és riadójában — úgy, mint régen, Gaál 
Gábor oldalán — ma is a mienk. 

Puskás Sándor szobra 


