
Gondolatok a Derkovits-szemlélet 
alakulásáról

„D erk o v its  ö rö k ség e  éppo ly  n ag y  k incs , am ily  
sú lyos e lkö te leze ttség  az u tó d o k  sz ám ára . A zse
n ik  v ív m án y a it a köve tk ező  n em zed ék  re n d sz e rin t 
fe lp a rc e llá zza” .

(R abinovszky Máriusz)

1979. szeptemberétől novemberéig minden eddiginél na
gyobb. az életm ű egészét tekintve teljesebb Derkovits-kiállítást 
rendezett a M agyar Nemzeti Galéria az „1514” című fametszetek 
születésének fél évszázados évfordulóján.

Mi te tte  vajon szükségessé Derkovits m unkásságának újabb 
bem utatását, m it jelent a mai néző számára Derkovits, hogyan 
él hagyom ánya a művészet gyakorlatában, a művészeti-világné
zeti köztudatban?...

A Derkovits-értékelésekre mindig jellemzőbb volt az elma
rasztaló, értetlenkedő kritika, m int a munkásság alakulását híven 
elemző, értő megközelítés. Ennek elsődleges oka, hogy Derkovits 
tudatossága, differenciált művészeti szemlélete következtében 
soha nem válik egyetlen kritikai irányzat sablonjának megtes
tesítőjévé, így elemzői m indig találhatnak  benne kivetnivalót.

Rövid életútja (negyven évet élt, s ebből tizenhatot szentel
hetett a művészetnek) csupán néhány nagyobb kiállításra adott 
alkalmat. Az 1922-es (első) bem utatkozásának kritikája tehet
séges kezdő expresszionista festőként értékeli. Kállai Ernő 1925- 
ös könyvében a m agyar művészetet az európai vetületében ér
telmezi, s ebbe a szigorú mércét állító elemzésbe m ár akkor be
kerül a fiatal Derkovits, m int a m agyar m űvészetre olyannyira 
jellemző ellentm ondás: m aterialitás és absztrakció feszült szin
tézise. Kállai m ár ekkor ráérez Derkovits művészetének alapvető 
összetevőjére: a forradalm i aktivista pátosz és a krisztusi szere
teteszmény együttesére. Aztán a bécsi emigráció évei (1923—25) 
teljesen kiesnek a korabeli m űkritika érdeklődéséből, pedig rend
kívül lényegesek ezek az évek mind a tudatosuló művész önnön 
világképének megalkotása, hitvallásának megfogalmazása, mind 
művészi (festői) eszközeinek fejlődése szempontjából. Pályája po
litikailag kezdettől fogva m eghatározott, proletársorsa által de
term inált. Művészi ébredése a Tanácsköztársaság ide
jén K ernstok szabadiskolájában megy végbe, ké
sőbbi ú tja  az indulás politikai elkötelezettségének 
tudatos vállalása és következetes kiteljesítése. Az emig
rációból hazatérve gondolati közlésvágya konkrét megfogalma
zást nyer a művész nyilatkozatában: „Össze kell kötni a képző- 
m űvészetet a mondanivalóval, m ert az em bernek biztosan van  
közölnivalója. M int festőnek és mai em bernek érzem, hogy köte
lességem életünk és társadalmunk jelenségeit m aradék nélkül 
kifejezni. A zt hiszem, hogy teljesítem  is ezt, m ikor az aktualitá
sokat tudomásul veszem .” (1927). A művészeti kritika azonban 
ilyen irányú fejlődéséről nem akart tudom ást venni, egy-két hu
m anista kritikuson kívül. Fónagy rendezi meg a Belvedereben 
(Váci u. 11) Derkovits 1928-as kiállítását, s a Nyugat hasábjain 
m egjelentetett cikke a hum anista kritika Derkovits-szemléletét 
tükrözi. Művészetéből a szociális szenvedések és a tömegek éle
tének fájdalm át festői kvalitással megfogalmazó lírai érzékeny
ségét emeli ki. Az 1930-as évek kritikái erősen tám adják a m ű
vészt: mind határozottabban körvonalazódó tarta lm i m ondan
dójáért stiláris visszaeséssel vádolják. Egyedül Lyka Károly fi
gyel fel arra, hogy valójában minőségi fejlődés m ent végbe Der- 
kovitsnál: tartalom  és forma tökéletes egysége, a művész céljai
nak és festői teljesítm ényének egybeesése valósult meg.

Halála u tán minden irányzat m egterem tette a számára leg
megfelelőbb Derkovitsot. 1934—45-ig három  nagy kritikai áram 
lat alakul ki, melyeknek variációi hosszú időre m eghatározzák 
Derkovits értékelését. A legjellemzőbb Ártinger állásfoglalása, 
aki munkásságában csupán az első időszak lírai festőiségét érté
keli, s tévútra tévedt alkotóként emlegeti. Bernáth Aurél dualista 
szemlélete sokáig m eghatározta a Derkovits-elemzések módsze

rét. Bernáth, m int igazi kolor ista. nagyra értékeli Derkovits 
festői teljesítm ényét, a mondandó durvaságát, a világnézeti 
a ttitüdöt azonban elítéli. Ez a kettőségre alapuló, a művészi tel
jesítm ényt megosztó szemlélet kísértett a Derkovits-értelm ezé
sekben az 50-es évek végéig, a két összetevő közötti változó elő
jellel. Kassák elemzése Derkovits pályáján kívüli, Kassák saját 
művészetéből eredő szempontokkal közelít az életműhöz: a kez
deti időszak kubista kísérleteitől való eltéréséért, sajátos, a 
mondandónak alárendelt térszem léletéért b írálja ; nem tudja a 
modern nemzetközi áram latokba iktatni. A magyarság és nem 
zetköziség viszonya a m agyar művészet kísértő problém ája azó
ta is, Derkovitscsal kapcsolatban csak Körner Éva tanulm ányá
ban fogalmazódik meg a kettő valóságos viszonya. Farkas Zol
tán vitacikkében rám utat, hogy Derkovits jelentősége éppen tu 
datosan választott m unkástém ájában, s annak adekvát forma
nyelvi megfogalmazásában rejlik, művészete így válik adekvát
tá. Világnézeti szempontból mindmáig példaadó elemzés Bálint 
Györgyé, aki a politikum  meghatározó szerepét hangsúlyozza 
Derkovits művészetében. A nemzeti vonásokat és a nemzetkö
ziséget a forradalm i eszmeiség szempontjából hozza közös neve
zőre, feloldva ezzel a korábbi dualista megközelítést.

Derkovits művészetének értékelésében feltűnően fontos sze
repet játszanak a képzőművészek állásfoglalásai, akik a hagyo
mány, előkép keresése közben elkerülhetetlenül találkoznak 
Derkovits örökségével, kénytelenek szembenézni azzal, s egyér
telm ű ítéletet alkotni róla, példáját elvetni vagy követni. A Der- 
kovitsról alkotott vélemény politikai állásfoglalássá vált a ha
ladó eszmék m ellett vagy ellen, és sokat elárul a művészek sa
já t ars poeticájáról, művészi alkotómódszeréről. B ernáth és Kas
sák m ár elemzett értetlensége szemléletük zártságából, a m ű
vészetnek csupán az őket érdeklő területére korlátozódásából 
eredt. Értőbb elemző a sors- és eszmetárs Dési Huber. Ő figyel fel 
először tem atika és festői kifejezés tökéletes egységére Derkovits
nál: „ .. .hosszan beszéltem vele kollektív kiállításán és utána soká
ig gondolkoztam egy kijelentés felett, am it egyik képére m utatva  
te tt: ilyent nem  feste ttek  a gótika óta. — Vajon m it akart mon
dani vele? Ma már tudom, vagy tudni vélem, m it je lentett az: 
jelentette a régi festői módszer m odem  alkalmazását, s a világ
kép, érzés, szolidaritás olyan összefogását, amivel páratlanul áll 
mai festészetünkben.”

A polgári m űkritika a nemzeti jelleg hangsúlyozását állít
ja szembe a haladó irányzatokkal. Dési Huber Derkovits eseté
ben ragyogóan frappáns, ugyanakkor vallomásszerűen lényeg
látó választ ad erre: „Vannak küldetéses em berek, költők poli
tikusok, írók, művészek, akiknek életintenzitása messze túlha
ladja kortársaik életét. A k ikben  töm örülnek a dolgok. A z osz
tály, a nép, a nem zet érzelmei. A k ikb en  összefut m inden, ami a 
nagy egységben él: a fájdalom, az öröm, a szenvedés” és „Der
kovits egyéni lírájában inkarnálja osztályát és annak életét, 
m ert — sem m i sem  közelíti meg jobban az általánost, m in t az, 
ami valójában és legmélyebben egyéni.”

Az elemzett kritikából lényegében összeáll egy viszonylag 
teljes Derkovits-kép. Igaz, néhány kivételtől eltekintve, m un
kásságának egy-egy oldalát emelik ki, de végül is valam ennyi 
lehetséges megközelítési szempontot felvetik. A felszabadulás 
előtti utolsó kritika a L’ A rt Hongrois sorozatban megjelent 
Derkovits-kötet előszava Kopp Jenő  tollából. Kopp Derkovits 
művészeti értékeit elismeri, nehéz sorsát azonban nem  sorsvál
lalásként, hanem ostoba proletárgőg lecsapódásaként értékeli. 
Rám utat művészetének epikus jellegére és összegző m ondatában 
az utókornak aján lja: „Életműve a művészet belső kérdéseinek 
megoldásán túl emberi hitvallás is, amely megtagadva m inden  
játékos öncélúságot, utat m uta t a jövő fejlődése keresőinek.”

A felszabadulás után megkezdődött a művészeti hagyomá
nyok számbavétele. Az értő kritikai előzmények lényegében is
m eretlenek m aradtak ; Derkovits helyét a Gresham  kritikusai 
határozták meg. B ernáth dualizmusát követve kettévágják élet
m űvét egy modoros tem atikus festőre és egy élvonalbeli kolo
ristára. Az utolsó korszakban is elkülönítik a politikai agitátort 
a halkszavú lírikustól — az utóbbi javára. Ezzel szemben a hi
vatalos kultúrpolitika elsősorban em beri és politikai m agatar
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tását m éltányolta, s nem véletlen, hogy a művészeti kollégiumok 
az ő és Dési Huber nevével jelzetten indulnak, műveivel kiál
lítások egész során ism erkedhet meg az eszmélkedő nép. Mind
két szemlélet hiányos persze, s Rabinovszky Máriusz a Szabad 
Művészet hasábjain a D erkovits-vita keretében m éltán hang
súlyozza, hogy politikai hitvallása és festői kvalitása együttesen 
m eghatározó: „Hogy Derkovitsot megértsük, tudnunk kell: s z o 
cialista h itét kom olyan vette. Olyan komolyan, hogy feltette rá 
é le té t.. .  N em  akarta s nem  is tudta v olna kettéosztani önmagá
ban az em bert és a m űvészt.” (1948) Ekkor fogalmazódik meg 
először a „lobogónk Derkovits” eszmeiséget és művészeti m érté
ket m eghatározó jelszava.

1949 után a fejlődés iránya kedvezőtlen fordulatot vesz: az 
Európai Iskola, az absztrakt irányzatok kiszorulnak a művészeti 
élet területéről, képviselői visszavonulnak, vagy szemléletet vált
va , idegen hangon szólalnak meg. Az előretörő és néhány évre 
uralkodóvá váló fényképész-naturalizm us képviselői számára 
Derkovits öröksége m ár nem példaadó: művészetének korlátja
it kezdik hangsúlyozni. Neve m ár nem zászló, de ellenzéki szó, 
az absztrakt irányzatok, a formalizmus ellentám adása. A jelszó 
Munkácsy és a szolnoki művésztelep, m int népi művészet, m int 
realista művészet és m int zsánerfestészet. Derkovits öröksége 
túl harcos, túl nyílt, túlságosan haladó és hiteles a korabeli ha
zug, lakkozó m agyar művészeti közéletben. A hivatalos politi
kai és ideológiai vezetés m éltányolja ugyan emberi és politikai 
m agatartását, de m űvészetét form alistának ítéli és elveti. Jó  pél
dája e kornak a Szabad Nép 1954. április 13-i számában N ém eth  
Lajos írása, Derkovits születésének 60. évfordulójára. Eszmeisé
gét elismerve, művészetét a tartalom  és forma súlyos ellent
m ondásának vádjával illeti, bár mentegeti, hogy tudniillik a 
párton belüli problém ák m iatt „Nem is láthatott tisztábban, 
hisz’ szükségképpen el volt szigetelve a dolgozó nép alkotó kri
tikájától. 1919. m űvészetének hagyománya is azt a látszatot ke lt
hette, hogy a társadalmi forradalom együtt jár az ún. modern 
m űvészettel; a szovjet szocialista-realista m űvészet eredm ényeit 
pedig nem  ismerte. Emberi alakjainak torzítása, leegyszerűsíté
se ellentétet képez a tartalom m ély humanizmusával.” A „dol
gozó nép alkotó k ritik á ja” ekkor a rózsaszín naturalizm ust je
lentette: az erőtől duzzadó, pufók, mosolygó, tiszta m unkásfi
gurát, akiben önm agára kellett hogy ism erjen a gondokkal 
küszködő, fáradozásának porát ugyancsak m agán viselő valósá
gos munkás. Nem ism erték fel: Derkovits tém aválasztásának
nagyszerűsége éppen abban rejlik, hogy ezt a piszkos, körülm é
nyei által m egnyom orított m unkást tud ta vállalni, aktuális prob
lémáival, napi harcaival — s mindezt a legkorszerűbb és abszo
lút festői formanyelvvel tu d ta kifejezni. Tanulságos a cikk befe
jező része — Derkovits művészete sokban példakép lehet —, itt 
szólalnak meg legegyértelm űbben a kor „elvárásai”. Kulcsszavak: 
az őszinteség a pártosságban, a dolgozó nép szeretetében, bizonyít
va ezzel, hogy ez hiányzott a leginkább a kor művészetéből. Egyben 
Derkovits kapcsán kívánja a szerző megerősíteni az ötvenes évek 
politikai vezetésének fő kívánalm ait a művészek felé: D erko
vits művészete „bizonyítja, hogy a napi problémákhoz, a kor 
legaktuálisabb kérdéseihez való kapcsolódás nem  jelenti a kép
zőművészet lealacsonyítását, a m űfa jtörvények megsértését.”

Ez az elemzés jól m utatja, hogy Derkovits milyen fontos sze
repet játszik a m agyar művészetben, hiszen minden kor meg
próbálja saját arcára formálni, saját elvárásainak skatulyájába 
beszorítani, saját törekvéseit igazolni általa.

1955-ben kezd oldódni a dogmatizmus szigora. Derkovitsot 
még m indig form alistának, a burzsoá művészet formanyelvét 
felhasználónak bélyegzik, de m ár m egjelenhet Fülep Lajos tol
lából a kor ítéletének igen éleshangú megkérdőjelezése: „Szó
lammá vált Derkovits kezdeti formalizmusa. De hát van-e, aki 
nem  látja? K it kell tőle megvédeni? Gondoljunk inkább arra,
honnan    jön    és    hova    ju t    el    vele    kora    m űvészete . . . Egyébként
maga D erkovits m indjárt kínálja az ellenmérget is, m egmutatja, 
hogyan kell tú lju tn i az övén és m indenfajta  formalizm uson  — 
azon is, ami ma van, nem  a múlté, m in t az övé, inkább nagyon 
is virul. A z ő végső igazsága m egtaníthatna rá, hol keressük ezt 
a form alizm ust és m it tegyünk vele.” Egyértelművé válik, hogy 
az ötvenes évek saját formalizmusát igazolandó és leplezendő 
„fedezte fel” és ítélte el Derkovitsét. Példája így szólamszerűvé,

valójában hatástalanná vált. A derkovitsi példa hű megértése 
és követése szülte Kondor Béla 1956-os Dózsa-sorozatát, mely 
ugyanolyan bátran , harcosan és élesen kérdez rá  kora sorsprob
lémáira, m int Derkovitsé 1930-ban. Derkovits hívő heroizmusá
ra felel Kondor önemésztő deheroizmusa, pontos képet adva a 
m agyar társadalom  akkori tévedéssorozatáról, eszméinek a na
pi gyakorlatban való m eghazudtolásáról.

Újabb fordulatot je lentett a m agyar m űvelődéstörténetben 
az 1953. év, a képzőművészeti életben a Szalon tavaszi tárla ta . 
Bem utatkozási lehetőséget kapott ism ét m inden irányzat. A hi
vatalos művészetpolitika ismét zászlajára tűzte Derkovits és a 
haladást szolgáló művészek (pl. a Nyolcak) m unkásságának kö
vetésre váró jelszavát. Ahogyan korábban a hallgatás és ne
gatív ítélet, most a hozsannázás fenyegette mellőzéssel Derko
vits örökségét. A vasfüggöny felm ent; m egnyílt a ku ltú ra  szá
m ára a nyugati művészet megismerésének lehetősége, a fia ta
lok mohó éhséggel vetették rá  m agukat a század nagy művész
egyéniségeinek tanulm ányozására. Ism ét napirendre került a ha
gyományok újraértelm ezése, s benne a Derkovits-pálya végre 
teljes, egységes szemléletű értékelésének szüksége, m elyet Kör
ner Éva Derkovits-m onográfiája oldott meg. Az életm ű pontos 
és m űvészettörténetileg teljes elemzésén túl, K örner Éva is saját 
korának, az 1960-as évek m agyar társadalm ának kérdéseire 
próbál választ adni. M agyarság és európaiság viszonya, egyéni
ség és közösség kapcsolata és a modernség értelmezése állnak 
ekkor az érdeklődés csomópontjában. A kérdések kapcsán Der
kovitsra vonatkoztatva adott válaszok lényeglátó észrevételek 
helyzetünk jelenlegi m egítélését tekintve is. Á ltaluk megterem 
tődött Derkovits dialektikus, történelm i szemlélettel értékelt he
lye és szerepe saját korában és a szocialista társadalom  jelenlegi 
tudati közegében egyaránt. Körner rám utat, hogy az elzárkózás, 
egy lokális-partikuláris problémához való kapcsolódás bizonyos 
történelm i szituációban történelm ileg adekvát, fontos m űvet 
szülhet. Az ilyen lokális m ű a kor egyetemes szellemi arculatá
nak szerves része. Derkovits idejében a haladó művészet kény
telen volt figyelmét a történelm i szituáció felm érésére és elem
zésére fordítani, hogy vélem ényét elmondhassa róla. A m agyar 
művészetnek ez — a valóság anyaga és a mű közötti közvetlen 
kapcsolat — a legfontosabb vonása. Derkovits jelentőségének 
lényege az ilyen értelem ben vett aktualitás (politikai esemé
nyekhez való közvetlen kapcsolódás pl. az 1930-as tün tetésre 
készíti az 1514-es sorozatot, Sallai és Fürst kivégzésének ha tá
sa alatt a Kivégzés című festményt). A hatása a la tt létrejövő 
mű azonban mindig elvonatkoztatott, általánosított — nem  il
lusztráció tehát, hanem  esztétikai kategória: m űalkotás. Szintén 
esztétikai fogalom a m ű valóságtükrözésének hitele, a művészi 
őszinteség kérdése. Derkovits nem zete sorsát és osztálya felada
tait saját vallomása szerint is prófétai elkötelezettséggel vál
lalta. E tikus felelősségvállalása és a kor adottságai kényszerí
tették  rá  a magányos vergődést, még legközelebbi szellemi ro
konát, József A ttilát sem ismerte. Pedig m űvészetük sokkal több 
és lényegibb vonatkozásban rokon, m int am ire az eddigi iroda
lom rám utato tt. A sors, a személyes nézőpont azonos, m indket
ten a „város perem éről” szemlélik az életet, ami az adott kor
ban az egyetlen lehetséges korszerű szemlélet, hiszen itt dől el 
a jövő sorsa. Témaválasztásuk is azonos: a m unkások életének 
történelm i távlatokban való, m onum entális igényű ábrázolása 
(pl. József A ttila: Munkások, A Dunánál, Külvárosi éj, Leve
gőt; Derkovits: Végzés, Kenyeret, Dunai homokszállítók stb.). 
Alkotómódszerük megegyezik, m indketten egyedi sorsábrázolá
sokból haladnak az általános társadalm i jelenség megfogalma
zása felé. Jelképeket terem tenek a társadalm i viszonylatokban 
felfogott tárgyakból, hum anizálva azokat (pl. a kenyér, a gaz
dagon m egrakott kirakat, a proletár lakása stb.).

Derkovits figurái azonban az általánosítás ellenére mindig 
megőrzik sugárzóan hiteles egyéniségüket, sohasem közelítenek 
az ötvenes évek sablonmunkásaihoz. Igaz ugyan, hogy teljes 
egyedüllétben dolgozik — a korábbi kritika erősen tám adta 
ezért —, de nála a lényeg, hogy a megközelítés aspektusa kö
zösségi: kora m inden m eghatározó kérdésében állást foglal, 
azonnal reagál az eseményekre. A szocialista közösség — amely 
ekkor még csak szerveződő, inkább tudati, sorsközösség — álta
la szólal meg, benne ölt testet, akkor is, ha ez nem j elentett
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szervezett egységet, valóságos csoportot. Az em berek tömege — 
s ez korunk tanulsága is — nem mindig közösség, tévútra ve
zethet tehát Derkovits ilyen értelm ű megközelítése. Derkovits 
kapcsolatának lényegét a szocializmushoz Fülep Lajos fogalmaz
ta meg pontosan: „Semmi sem pótolhatja az em berek egymás
hoz való viszonyának emberségességét. A  szocializmus azt vall
ja önnön céljának és értelmének, amit az emberiség céljának és 
értelm ének tekint. Arra a kérdésre, hogy Derkovits m elyik szo
cializmus ügyét reprezentálja, m elyikkel azonos, könnyű a vá
lasz. Ezzel.” Ezek pedig — a jövő közösségi feladatai — még nem 
valósultak meg. Derkovitsnak tehát van szava ma is a jövőhöz, 
s művészete egyértelm űen és v itathatatlanul közösségi ind ítta
tású és célzatú. Szépen fogalmazza ezt meg Körner Éva: „ez a 
maguk vállalta sors volt a rájuk szabott feltételek közepette a 
legélesebb és legkülönb válasz: így léptek be a jövőbe.”

Két kérdés, a m agyarság-európaiság és az egyén-közösség 
viszonya m ár részben megválaszolódott az eddigiekben Derko
vits kapcsán. H átravan korunk kulcskérdésének, a modernség
nek értelmezése. A m odern nyugati művészet utolsó fél évszáza
dos fejlődésétől a m agyar művészet mesterséges elzárása komoly 
problém ákat — beszűkülést, m ajd feloldása u tán m ániákus szol
gai utánzást — eredményezett. N apjaink kérdése, hogy e nyu
gati hatások követésének megvan-e a belső szükségszerűsége, 
nem puszta divatutánzás-e. Mivé válik, milyen önálló és im már 
hazai szituációból fakadó problém ára tud válaszolni a kívülről 
jö tt hatás, gondolatébresztő segítségével. Lényegében a m odern
ség kérdésével szembesíti a mostani kiállítás kapcsán Derko
vitsot m indkét m egjelent kritika. Major Ottó: Halhatatlan-e
Derkovits? című cikke (Népszabadság 1979. nov. 18.) a megvál
tozott helyzetet elemzi mély elkeseredéssel, mivel korunkban a 
világnézeti elkötelezettség, a történelm i érzék és a moralizálás 
nem divat a művészek körében — így Derkovits követéséről 
beszélni reménytelen. Vadas József konkrétan és nyíltan fel is 
teszi a kérdést (Csillag a püspöksüvegen, Élet és Irodalom 1979. 
okt. 27.): „Létrehozható-e ma is a derkovitsi értelemben vett, a 
társadalmi feszültségeket végletesen kiegyensúlyozott képi dra
maturgiává alakító szintézis?” Az ő konklúziója sem bíztató: 
„életm űve.. . .  Szabályt erősítő kivétel, am elyet éppen ezért 
nem  annyira követni lehet, sokkal inkább tisztelnünk illik. 
Kell.” Társadalm unk, m indennapi életünk ege nem felhőtlen je
lenleg sem, s az elefántcsonttornyok alapzatai gazdasági prob
lém áink következtében ingadoznak. A kortárs m agyar művészet 
ú tja  kétfelé vezethet ugyanúgy, m int Derkovits idejében. Fel
színi esztétizmusban, mely nem  vesz tudom ást a való világról; 
erre  módot ad a jelenlegi játékos m anierizm us: a szokatlant, az 
újszerűt és meglepőt üldöző formanyelvi kísérletek burjánzása, 
mely egyben egy új akadémizmus kialakulásának veszélyét is 
m agában rejti. A másik az, am it Vadas is pregnánsan megfo
galmaz Derkovitsra: „A maga világában körülnézve foglal ál
lást a maga világának eseményeiről. És nem  akárhogyan. Olyan 
eleganciával, bájjal, humorral, amilyenre csak a legnagyobbak 
kép esek ... M unkája m inden eleme a mondandót szolgálja.”

Krunák Emese

Fábry Zoltán szellemi öröksége
Máig úgy látjuk Fábry Zoltán emberi és írói arculatát, mi

ként azt a hű barát, Forbáth Im re egykor, a második világhá
ború előestéjén, ránk örökítette. Tulajdonképpen két Fábry- 
arcra pillanthatunk. Az egyik a lágyabb, a szelídebb, az Em ber
irodalm at közvetlenebbül kifejező („szerette a kristályos csön
det, / az illatos-édes jázm inbokrokat, harm atos fenyők árnyé
kát, /  szemlélni halványkép tá jaka t /  s  a művészet hűs gyön
gyeit — az em ber kezében, / melyről lehullott m ár a bilincs”). 
A másik arc keményebb, m arkánsabb vonásokat visel, az anti
fasizmusét, az em bertelenségnek kérlelhetetlenül ellenszegülőét 
(„a m űfaj neve: antifasizm us”): „nézzétek, milyen kemények 
lettek az ő szemei /  és karcolók, m int összetört üveg, /  s  a lágy

művészkezek ököllé görcsösödtek, / a hangja rekedt s félelmes, 
m int beteg farkasé /  az élet bora keserű lett az ín y é n . . .  / 
magányossága barlangjában fázékonyan gubbasztva /  várja  a 
melegítő napot”.

E kettő ötvözete: a stószi életforma, s annak az em bernek 
az alakja is, aki megfogalmazta és tartalom m al megtöltötte a 
vox hum ánát s az erkölcsi realizmust. A Fábry-életm ű tiszta 
szellemiségének (emberi és írói tisztaságában senki sem kétel
kedhet; még akkor sem, ha elvei egyikével-másikával — jogo
san — vitáznunk is kell) és hum anizm usának fényénél félelme
sen m utatkoznak meg a fasizmus, a barbárság, a zsarnokság sö
té t erői. Fábry Zoltán akkor indult el írói pályáján, am ikor a 
vad háborúban (az elsőben), em berek millióinak tömegéből, el
fúlóan, néha alig hallhatóan szólt Ady; Fábry Zoltán — kike
rülve az embervesztő pokolból — a maga számára életre szóló
an, és mintegy testam entum ként a következő korszakoknak — 
m entette át Ady szellemét, sorait: „S megint élek, kiáltok m á
sért: Ember az em bertelenségben”. Meg kellett terem tenie az 
em berirodalom alapjait, ki kellett dolgozni tételeit — tú lju tva 
az antim ilitarizmuson, jeleznie kellett azokat az új erővonala
kat, amelyek a fasizmus hatalom ra ju tása előestéjén kibontako
zóban voltak. A z tá n . . .  Aztán meg kellett keresnie a tiszta for
rásokat („cantata profana m otívum ”), amelyekből táplálkozva 
m egállhatott bárki is, ha em ber és író akart m aradni a szeny
nyes áradás idején; a hum ánum  forrásait, melyek tudatában 
korábban antim ilitarizm usát, m ajd az em berirodalom  program 
ját, utóbb antifasizm usát megfogalmazta. Az emberség — és az 
emberiség — mércéjét. Stósz csak így találkozhatott Európával, 
a világgal.

Ma m ár a Fábry Zoltán-i szellemi örökséggel kell szembe
néznünk — ezt kell felm érnünk, értékelnünk, elhelyeznünk a 
XX. század kortársi irodalm ában.

Amikor 1970. m ájus 31-én riad tan  jajdu lt a hír, hogy Fáb
ry  Zoltán, a csehszlovákiai m agyar irodalom kiemelkedő egyé
nisége, író, publicista és kritikus meghalt, egy dokum entum  s 
egy nyilatkozat körvonalazta ism ételten az életm ű lényegét, s 
vetett ugyanakkor villanásnyi fényt a stószi életform ára is. A 
kettőre együtt, azonos intenzitással.

Nyolc nappal halála előtt, a borsodi békeküldöttség tag jai
nak ezt m ondta: „Nem járha ttam  be Európát, de azért itt van 
Európa” ; a rra  a kérdésre pedig, hogy miben látja a „stószi m ér
ték”, a vox hum ana lényegét, így válaszolt: „Elsősorban anti
fasizmust értek alatta, embertelenségnek ellenszegülő embersé
get. A rra törekedtem , hogy ami bennem  a legjobb, azt adjam  
át másoknak. Stószról néztem a világot, elsősorban Európát, de 
hiszen én sosem voltam  magányos, barátaim  voltak Európa
szerte, az újságok, könyvek, soha el nem  apadó levelek elhoz
ták  nekem az eseményeknek nemcsak a hírét, hanem  a lénye
gét is. Igen, arra  törekedtem , hogy legjobb énemet valósítsam 
meg írása im b an . . . ” Nemzetiségi aspektusból nézve pedig, így 
vallott ugyanerről: „A nemzetiségi írói lét egy hum ánus plusz 
etikai többletet term el ki. M iért? Vissza kell kanyarodnunk a 
békéhez. Senki a kölcsönösséget úgy nem szorgalmazza, senki 
a türelm et és jó akaratot úgy nem szomjazza, m int épp a ki
sebbség, m ert senki se lát annyira üdvösséget, m egváltást a hu
m ánum ban, az emberségben, m int a kisebbség; ez, ennyi a meg
mentője, m egtartója, lényege, élete és elkötelező küldetése. Az, 
am it én úgy hívtam, és amivel im m ár életem m űvét jelezni fog
ják : vox h u m an a . . . ”

Életművének e gondolatiságát fűzi szorosabb egységbe, von
ja  egy körbe, meglehetősen zárt körbe az em lített, néhány hó
nappal halála előtt rögzített végrendeletében. Mivel Fábry Zol
tántól összefüggű önéletrajz, ilyen jellegű vallomás nem áll ren
delkezésre, s a vallom ásértékű megnyilatkozások, „lírai fu ta
mok”, néha „sikolyok” stb. műveinek, cikkeinek láncolatából, 
levelekből, fájdalm as megjegyzésekből hám ozhatók ki — ezek
re az elszórt, időben gyakran egymástól távol eső töredékekre 
vagyunk utalva. Többnyire akkor szaporodtak el ezek, am ikor 
a történelem, vagy a makacs faggatózó kikényszerítették Fábry 
Zoltánból. Az ő esetében ezért kap a végrendelet a szokottnál 
is erősebb nyom atékot. Nem csupán „végrendelet” az, hanem
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