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Losonc figyelemre méltó irodalmi múltat vallhat a magáénak, amelynek nagy része ismere-
tes is előttünk. Mégis akadnak a városnak jelentós nagyságai, akiket nem ismerünk eléggé. 
Ilyen személyiség Fábián Gyula, rajztanár, etnográfus, festőművész, grafikus, kerámikus és if-
júsági iró, aki 1884. április 12-én született városunkban. Erre a sokoldalú emberre — „aki 
szépre, igazra és humanitásra nevelte tanítványait és olvasóit" — kívánok emlékezni. Fábián 
Gyula működési helye Szombathely volt, s a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár Szabó Erzsébet 
összeállításában bibliográfiát adott ki és kiállítással emlékezett meg a már-már elfelejtett 
nagyszerű emberről. 

A jól rajzoló és tervező losonci építőmester fia nem akármilyen történelemszemléletet hozott 
szülővárosából. „Jogosan állott Losonc cimerpajzsában a fiait önnön vérével tápláló pelikán: 
ez a főképpen kézműves iparosoktól lakott városka a maga hányatott történetével, nemzeti 
függetlenségi küzdelmeinkben való állandó résztvállalásával s az azokat követő megtorló fel-
prédáltatások, felégetések láncolatával, illetve a romokon való új élet teremtésének szomorú, 
de egyben felemelő szükségszerűségével a szabadság gondolatának becsülésére tanitotta meg 
akkortá j t a nagy múltú református kollégium örökébe lépett állami gimnázium diákjait. Fábián 
Gyula megértette lakóhelye históriájának tanulságát, s utolsó ifjúsági regényének történetét 
ebből a történelmi témából meríti." — í r ja Kiss Gyula történész. 

Fábián Gyula már losonci diák korában is kitűnt társai közül. A Kármán József Kör könyv-
tárosaként a dal- és zenekör elnökeként működött és a hangversenypódiumokon kívül az isko-
lai pályázatokon is sikereket aratott. Mint 8. osztályos tanuló 1904-ben országos pályázatot 
nyert Az állatoknak a létért való küzdelme címmel. Később mint tanár ugyanezt a természettu-
dományi problémát dolgozta fel „brilliáns módon, az állatvilág parányait, a termeszeket és 
hangyákat téve regényhösökül". 

Hatott rá a szülővárost övező környezet is: a palóc népcsoport díszítőművészeti hagyatéka 
rendkívüli gazdagságával. Az idő tájt , amikor Bartók és Kodály gyűjteni kezdte a népzenét, 
Fábián Gyula is úton volt már. Az Iparművészeti Társulat ösztöndijának birtokában gyalog-
szerrel járta be még főiskolai hallgatóként a palóc falvakat Nógrádban, hogy megörökítse a 
hímzések rajzát, megismerkedjék a szűrszabók mintáival, a ködmönök és szőttesek ornamenti-
kájával. S nemcsak a Képzőművészeti Főiskola vette át rajzait oktatás céljára, hanem Malo-
nyay Dezső is hasznosította őket rendszerező müvében a palóc díszítőművészet bemutatására. 
A fiatal főiskolai hallgató nevét már ekkor megismerhette a néprajztudomány a Néprajzi Érte-
sítőben megjelent közleményeiből. (A gyetvai csipke, 1907., A húsvét és a húsvéti hímes tojás 
Losonc palóc vidékén, 1908.) 

A még fiatalon Sárvárra érkezett rajztanár egy darabig folytatta a népi díszítőművészet ta-
nulmányozását. 1911-ben 3 hónapos szabadságot is kapott , hogy a Néprajzi Múzeumban dol-
gozhassa fel palóc népművészetei anyagát. Ekkor mélyült el barátsága Györffy Istvánnal. Mun-
kájának eredményét Síkdíszítő művészet az Ipoly-mentén, és a Nógrádi mézeskalács című ta-
nulmányaiban tette közzé. 

1911-ben feleségül vette Biczó Ilonát, az ország első diplomás rajztanárnöjét , a sárvári pol-
gári iskola tanárát, aki művészi pályatársává is vált. Schleimer József sárvári fazekassal való 
barátsága a kerámia művelésére adott ösztönzést. Fábián Gyula megtanult korongozni, elsajátí-
totta a majolikázás módszerét, míg felesége a figurális formaalkotást tanulta meg. Milyen ered-
ménnyel? Műveik a milánói világkiállításon is szerepeltek! 

Fábián Gyula 1915-ben Szombathelyre, az állami reáliskolába került tanárnak, ahol nyugdí-
jaztatásáig dolgozott és élt 1955. szeptember 22-ig bekövetkezett haláláig. Szombathelyen a já-
ki gerencsérek mesterségét tanulmányozta. Számos munkában, sót önálló kötetben is megírta, 
hogy „miként alakul át az anyag a gerencsérek kezében és égetés közben, s nyeri el végleges 
formáját" . Egyik nagy lélegzetű néprajzi tanulmánya A jáki gerencsérek címmel jelent meg. 

Szombathelyen bontakozott ki művészi alkotó munkájának ú j területe: a rézkarc, melyet 
szép eredménnyel művelt haláláig. Több ízben szerepelt velük országos tárlatokon. Nem egy 
műve eljutott a Szépművészeti Múzeumba és ismertté vált külföldön is. A képzőművész Fábi-
án Gyula a város művészeti és kulturális életének munkáiban is részt vett. A mai Savária Mú-
zeum képtárának vol t osztályvezetője. Arra törekedett, hogy a képtárat megyebeli és innen el-
származott művészek alkotásaival gazdagítsa. 1936-ban — Derkovits Gyula halála után 2 évvel 
— ő rendezte első szombathelyi kiállítását. Ezreket oktatott és nevelt. Feleségével szabadisko-
lát is nyitott a továbbtanulási lehetőség hiányában elkallódásra ítélt talentumok megmenté-
sére. 
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A sokoldalú Fábián Gyulának egyik legeredményesebb tevékenysége ifjúsági szépírói műkö-
dése volt. Mint Kiss Gyula írja: „mesterien értett a kamasznyelven!" Számtalan if júsági re-
gényt irt, s ezek közül 1948-ban Budapesten jelent meg utolsó regénye a Vörössipkás diákok 
címmel, mely az 1848/49-es szabadságharcnak állít szép emléket, s melynek jelentős része Lo-
soncon játszódik, méltó emléket állítva szülővárosának. 

Fábián i f júsági regényei közül nem egy szlcvák nyelvre fordítva is megjelent. Így még 1947-
ben Bytcán a csehszlovákiai OBZOR kiadta szlovákul az Utolsó indián című regényét. 

Tanítványa, a ma is Szombathelyen élő dr. Kovács Jenő írja: „Amióta Fábián Gyula Szom-
bathelyre került, mint gimnáziumi tanár, nem volt olyan közművelődési, kulturális és képző-
művészeti mozgalom, amelyben részt ne vett volna. A Faludi Ferenc Irodalmi Társaság és több 
más irodalmi és művészeti egyesület aktiv tagja volt. Előadásokat tartott , muzsikált (hegedült 
és csellózott), zenekari tag volt, képzőművészeti tárlatokat rendezett, maga is festett és taní-
tott." 

Két kiváló tudású fiút nevelt. Idösebbik fia, dr. Fábián Gyula Gödöllőn él, nyug. egyetemi ta-
nár, a másik, dr. Fábián Pál budapesti lakos, szintén egyetemi tanár, országos hírű nyelvész, ö 
maga nagy tudásű ember volt, aki gazdag hagyatékot hagyott maga után. Munkásságát ma is 
értékelnünk és tisztelnünk kell! 

Sólyom László 

Kazula hímzése Izsépröl (Sáros vm.), Hornyák László rajza 
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