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Útkeresők az 1930-as válság idején 
Dr. Bernát István beszélgetése dr. Fábián Dániellel József Attiláról és 

Hódmezővásárhelyről 

Az inter jút 1980. március 6-án készítettem — rá két napra döbbent rám a hír: 
dr. Fábián Dániel nyugalmazott sebészfőorvos és író meghalt. Elnehezült kedvvel ír-
tam gépbe az elkészült szöveget, amit már nem nézhetett át beszélgető társam. 

Dr. Fábián Dániel neve az 1925-ben alakult Bartha Miklós Társaság 1927 nyara és 
1930 ősze közötti országos politikai visszhangot kiváltó tevékenységével vál t ismert-
té. A fiatal, éppen végzett orvos ekkor volt a Társaság ügyvezető elnöke s mozgé-
konysága és rugalmas, de mindvégig elvszerű politizálása lehetővé tette, hogy a 
BMT a kgr égető kérdéseit tárgyaló és széles kisugárzású fórummá vál jék a haladó 
értelmiségiek számára. Nyitott volt a radikális paraszti törekvések és a munkásmoz-
galom marxizmusának hatása előtt — barátai, küzdőtársai mindkét táborból kerültek, 
írásait a szociális felelősség, a problémák iránti érzékenység és az ideológiai szinté-
zisre való törekvés hatot ta át. 

Orvosi gyakorlata sem volt pusztán a gyógyító, csak szakmájának részeredmé-
nyeire figyelő munka, számára a gyógyítandó ember mindig a társadalom tagjaként 
jelent meg és kereste az egészség megbontásában szerepet játszó társadalmi okokat 
is. Soha nem vesztette el kapcsolatát a kor társadalmi-politikai mozgásaival, ú j ra és 
ú j ra számvetésre kényszerítette magát. 

A szociográfiai-helytörténeti munka iránt sem volt közömbös, ezt bizonyítja töb-
bek között szülőfalujának — Köveskálnak — rajza, amelyet 1970-ben közölt a Kor-
társ 5. száma (801—813. old.) Ebben az írásában felmérte azt az utat, amelyet szülő-
fa lu ja tett meg, k imutatva: miként és mennyiben változott meg az emberek kapcso-
lata és hogy milyen ú j problémákkal küzd a szövetkezeti útra lépett falu társa-
dalma. 

Dr. Bernát István: ön a József Attiláról írott könyvében megemlékezett a 
költővel való hódmezővásárhelyi együttlétéről. Miként került Ön Hódmező-
vásárhelyre? 

Dr. Fábián Dániel: 1930-ban az Országos Egészségügyi Intézet ösztöndíjasaként 
dolgoztam és az volt a feladatom, hogy a vörhenyellenes megelőző oltások értékét 
megvizsgáljam. Két helyen kellett ilyen jellegű munkát végeznem: Hódmezővásárhe-
lyen és Pécsett. A nyert eredményeket, illetve tapasztalatokat — több más, hasonló 
feladatokat megoldó kollégáméival — emlékezetem szerint Tomcsik József összegezte 
és hozta nyilvánosságra. Hódmezővásárhelyen májusban és júniusban dolgoztam. 
Ekkor József Attila már a városban volt a sógoráéknál. Én naponta 9-től 12—13 óráig 
végeztem a vizsgálatokat, s így délu tánja im nagy részét, valamint szabadnapjaimat 
József Attilával tölthettem. Megérkezésemet követően már közös munkánk is volt — 
a ket tőnk neve alatt megjelent Ki a fa luba! című röpirat megszövegezése. 

B. I.: ön a könyvében közölte a röpiratnak mind a saját, mind a József 
Attila által átírt változatát. Ha összehasonlítja valaki a két szöveget, akkor nem 
csupán stílusbeli különbségekre figyelhet fel, hanem arra is, hogy — az alap-
gondolat azonossága, a BMT mozgósító célkitűzésében való egyetértésen túl — 
a költő által írott változatban radikálisabb a kérdések felvetése, és ahol az ön 
változatában a faj értelemszerűen a népet vagy a parasztságot jelölte, ott József 
Attila majd mindig átfogalmazta az eredeti szöveget. 

F. D.: A könyvemben részletesen megírtam a röpiratunk keletkezésének törté-
netét, erről így hát nem szólanék, de azt mindenképpen el kell most mondanom — 
mivel ott nem esett szó róla —, hogy József Attila az elkészült új szöveget azzal adta 
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a kezembe: „Te döntesz róla." Jellemzőnek tartom ezt a gesztusát, mert az igazán 
nagy alkotó emberségét, a másikra is figyelő kölcsönösség nemességét éreztem benne. 
A szabódezsős fajfogalom átírásában éppen úgy egyetértettem vele, mint a radiká-
lisabb hangvétellel. Az utóbbival már csak azért is, mert mindketten úgy láttuk, hogy 
a világválság részeként jelentkező magyarországi válságból nem lehet más kiút, mint 
a forradalom. Elképzelhetetlen volt akkor számunkra, hogy az uralkodó osztály poli-
tikailag úrrá tud lenni a helyzeten. Mint sokan mások is, mi is 1931-re reméltük az 
ú j kor hajnalát , hiszen számos jel mutatott arra, hogy reményünk nem megalapo-
zatlan. A kor hangulatát talán egy anekdotikusnak tűnő esettel érzékeltetném: Ebben 
az időben történt, hogy dr. Perényi Zsigmond egyik bizalmas nőismerőse felkeresett 
s faggatott, mi lesz a sorsa a Nemzeti Szövetség prominens személyiségének a forra-
dalom után. „Ugye nem végzik ki?" — kérdezte — „hiszen nem követett el népellenes 
cselekedeteket". Magamban csendesen derültem a dolgon és mint a feltételezett „for-
radalmi bizottság" tagja, biztosítottam őnagyságát, hogy Perényi br- t nem végez-
zük ki. 

B. I.: Ön többször is írta és most is említi, hogy forradalmat vártak De 
miként képzelték annak lefolyását? 

F. D.: A forradalomról sajátos elképzelésünk volt, az 1789-es francia forrada-
lomnak és a Nagy Októberi Szocialista Forradalomnak az ötvözetére gondoltunk. Ügy 
képzeltük, hogy a nép felkelésével, a paraszti és munkásmozgalmi erők együttes fel-
lépésével egy demokratikus, a tőkéseket kisajátító és radikális földosztást megvalósító 
hatalom jön letre, amely a Duna-menti népek demokratikus konföderációját vagy 
békés együttműködését is megalapozta volna. Ennél pontosabban akkor még nem 
fogalmaztunk. 

B. I.: Visszatérve a Ki a faluba! című röpirathoz, nem gondoltak-e arra, 
hogy céljuk megvalósítása érekében maguk is végezzenek felmérést? 

F. D.: Nemcsak gondoltunk erre, hanem neki is kezdtünk, hogy Hódmezővásár-
helyt, illetve környékét feltérképezzük, s egy szociográfiai munka alapjai t megvessük. 
Számomra Hódmezővásárhely maga, mint alföldi város is újdonság volt, hiszen a Du-
nántúlon születtem, az élményem és tapasztalataim főként oda kapcsolódtak. Üjság 
volt számomra a város kiterjedése, az elnyúló házsorok, az emberek szavajárása, 
agyagedényeik sajátos varázsa. Az agrárszegénység itt élő hatalmas tömege pedig 
megdöbbentő volt számomra. Ügy éreztem, mintha egy másik Magyarországon jár -
nék. A nyomor és elhagyatottság megannyi jelét láthattuk, amikor József Attilával 
— aki vezet im volt Hódmezővásárhely felfedezésében — róttuk a város utcáit s fel-
kerestük a szegénynegyedeket is. 

Megpróbáltunk embereket toborozni a BMT programjához a város — ahogy ak-
koriban neveztük — középosztályából is, ezt szolgálta a május 21-én megtartott elő-
adásom is, ha jól emlékszem, a Fekete Sas szállóban. Az „emberkeresést" kapcsoltuk 
össze azzal a tervünkkel, hogy megismerjük és fe lmér jük a hódmezővásárhelyi gaz-
dák helyzetét is. Sikerült azt is elérnem, hogy a hivatalos szervek, ha nem is támo-
gatták tervünket, de ígérték, nem fognak akadályokat gördíteni az utunkba. Össze-
jöttünk a Szociáldemokrata Párt helyi vezetőinek egyikével is, aki segítséget ígért a 
szociográfiához szükséges adatok beszerzésében. Elmondta, hogy sokat jár t a tanyá-
kon, jól ismeri az ottani életkörülményeket, s hozzátette: a hangulat most olyan, hogy 
ha kiadnák a jelszót, akkor a Szántó Kovács János idejihez hasonló megmozdulásra 
kerülhetne sor — ez utóbbit azonban nem látta politikailag célszerűnek. 

Ha a korabeli statisztikák jók, akkor ebben az időben kb. 1700 olyan birtok volt, 
amelynek nagysága 20 és 1000 k. hold között mozgott. Ügy gondoltuk, ezek közül 
választunk ki néhány gazdaságot, amelyet meglátogatunk. József Attila sógorának 
közvetítésével sikerült az első látogatásokat megszervezni. Kovács (vagy Nagy?) Jenő 
ügyvéd és gazdálkodó készséggel állott rendelkezésünkre; egyik délután kocsiját küld-
te értünk, amellyel kifuvarozott bennünket a tanyára. Az ügyvédet a tekintélyes gaz-
dák közt tartot ták számon, elismerték szakértelmét a gazdálkodás terén is — 
ugyanakkor a város társadalmi életében is részt vállalt. Amikor kiértünk a tanyá-
jára, az udvaron fogadott bennünket s mindjár t körbe is vezetett, megmutatta az 
istállót, a fészerben meghúzódó néhány gépet, valamint a csűrt. Fel tűnt nekünk, hogy 
a kert végében mély, frissen ásott árok húzódott s nem tudva, mi is annak a funk-
ciója — hát rákérdeztünk. Házigazdánk készséggel elmagyarázta, hogy a föld azon 
a részen szikes és most azzal próbál ják javítani, hogy mélyen megforgatják. „Drága 
Jolog" — mondotta — „olyan, mintha az embernek ú j ra meg kellene vásárolnia a 
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földjét." Betérve a házba, a jó vacsora mellett kikérdeztük: miként él és hogyan látja 
gazdálkodásának jövőjét. Elmondta, hogy a válság nehéz helyzetbe hozta őt is és a 
csődtől csak ügyvédi jövedelme menti meg. Szerinte a termelést gazdaságosan csak 
akkor lehetne növelni, ha bővítenék az ország belső piacának felvevőképességét. 
Ehhez viszont az ipart is serkenteni kellene, de valódi, radikális földreform nélkül ezt 
sem lehet megvalósítani. A 20-as évek eleji földreform csak kigúnyolása volt az igazi 
reformnak — tette hozzá —, az új gazdáknak silány földet adtak és drágán mérték 
Nekihevülve magyarázta, hogy a gazdálkodási szakismeretek terjesztésének is csak 
akkor lehetne valós hatása, ha egy megvalósítandó reform eredményeként földhöz 
és megfelelő hitelhez ju tha tnának a gazdák. A mi forradalmi elképzeléseinkkel ó 
jgyan nem értett egyet, de a radikális földreformnak szükségét ő is jól látta. 

Következő útunk Kárász Péter tanyájára vezetett. Az ő gazdasága a válság 
ellenére virágzott. Ezt azzal sikerült elérnie, hogy viszonylag hamar áttért a tengeri 
(illetve más, jó piaci lehetőségekkel rendelkező termények) termelésére és a sertés-
hizlalásra. Sajnos, nem sokat tudtunk meg a gazdaságáról, mivel meghívatásunk 
idejére más gazdákat is hívott, akik számára az evés-ivás és a jó adomák feletti 
öröm volt a fontos, és bizony a szemhatáruk sem nagyon volt saját birtokaikon túlra, 
országos bajok-gondok nem izgatták őket. Kérdéseink elhaltak a levegőben, válaszo-
kat csak itt-ott kaptunk. Amikor Attilával eltávoztunk — összenéztünk s szernvillan-
tásunkkal nyugtáztuk közös gondolatunkat: bizony, nem sokra jutottunk, a közvet-
len élményeken túli ismeretekre nem sikerült szert tennünk. 

Még egy látogatásunkra emlékszem, melynek nóvuma az volt, hogy láthattunk 
egy traktort szántás közben. Sem Attila, sem én nem lá t tunk még munka közben 
ilyen gépet s a látottak nagyon fellelkesítettek bennünket — mindenhova traktort 
kívántunk, hol a földet forgatni kell. Egy tanyasi iskolát is felkerestünk — éppen 
leventeoktatás folyt. Az oktatótól engedélyt kaptunk, hogy elbeszélgethessünk a su-
hancnvi csemetékkel. Attilát is, engem is izgatott: milyen ismeretekkel is engedik 
út jukra a tanyasi iskolák a gyermekeket. A beszélgetés eredménye nagyon lehangoló 
volt — oly csekély színvonalú kultúrát nyújtott számukra az iskola, hogy az már 
kétségbeejtő volt. 

Sajnos, ezzel be is fejeződött szociográfiakészítésünk megalapozása, rendszeres 
felméréséig és feldolgozásáig már nem jutottunk el. A megszerzett ismeretek azon-
ban kárba nem vesztek — s röpirati felhívásunkra egy komolyabb munka is beér-
kezett: Erdei Ferencé, ami t a BMT Űj Magyar Föld-jének megszűnte miatt a Szá-
zadunkban helyeztünk el. 

Pillantás a Hármas kis tükörbe 

Március 29-én volt kétszázadik éve annak, hogy Nagykőrösön meghalt Hányoki 
Losonczi István, a magyar felvilágosodás kimagasló egyénisége. Nevét kitörölhetet-
lenül beírta munkásságával a magyar közművelődés történetébe. Legmaradandóbb 
alkotása a „Hármas kis tükör" néven ismert tankönyv, amelyből majd kétszáz éven 
át nemzedékek sora saját í tot ta el az alapvető ismereteket hazánk elemi iskoláiban. 

Losonczi István Debrecenben született 1709-ben. Tanulmányait szülővárosában 
és Utrechtben végezte. Itt kapta meg theológiai doktori diplomáját. Kezdetben Ceg-
léden tanított, majd a Nagykőrösi Gimnázium tanára, később igazgatója lett. 1769-
ben hallásának elvesztése miatt kénytelen volt nyugdíjba vonulni. Ezután már csak 
írogatással foglalkozott. Legjelentősebbek pedagógiai írásai és énekeskönyvei, de a 
maga korában a juhtenyésztésről és a dohánytermesztésről írott művei is nagyon 
népszerűek voltak. Joggal tekinthetjük őt a magyar nyelvű oktatás egyik élharcosá-
nak. A felvilágosodás szelleméhez híven meggyőződéssel vallotta, hogy az elemi nép-
iskolákban a vallástanon kívül a magyar nyelvet, a magyar földrajzot és a magyar 
cörténelmet is tanítani kell. Hogy segítségére legyen nevelőtársainak, megírta a Hár-
mas kis tükör c. tankönyvét, melyet első ízbsn 1771-ben adtak ki Pozsonyban. Ez a 
magyar nyelvű, Magyarország földrajzát és történelmét apró versekben és kérdés-
felelet formájában feldolgozó tankönyv, hosszú időn át szolgálta a nemzeti történe-
lem, a honismeret oktatását. A hazaszeretettől átitatott tankönyvet Losonczi után 
többen is átdolgozták, javították, bővítették. Így például 1773-ban Benkö József meg-
toldotta Erdély földrajzával és történetével. Számos átdolgozója közül kiemelkedik 
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