
Mezey László Miklós

Fábry Zoltán, a “költő”
A legnagyobb formátumú szlovákiai magyar író, Fábry Zoltán alaposan földolgozott, 
részletesen kommentált életművének elemzéseiből rendre hiányzik a pályakezdés 
korszakát megelőző versírói működésének említése. Tény, hogy ez a terjedelemre 
nézve csekély kiterjedésű, művészi kvalitásait illetően elhanyagolhatónak is minősít
hető líra önértékénél fogva csakugyan mellőzhető, ám pályája későbbi alakulásának 
és a teljes műnek az ismeretében egycsapásra megnő a jelentősége, hiszen esszéírói, 
publicisztikai munkássága több szempontból és bizonyítottan lírai vétetésű. Annyira 
az, hogy irályának művészi fejlődése valósággal költői természetű, világlátása egye
nesen a lírikusé: élményvíziót és víziót igazoló élményt fogalmaz majd érett korsza
kaiban, eredeti és csak rá jellemző formakultúrával.

Fábry fölfogásában a költészet magával a 
létezéssel egyjelentésű, miképp maga mondja 
egy helyütt: “ami lírailag kifejezhetetlen, az 
nem létezik”; a líra az élet monológja, önkife
jezés és kollektív érvényű mondandó minden
kor makulátlan erkölcsiségű formába öntése. 
Általában hatalmas jelentőséget tulajdonít az 
irodalomnak a közösség életében, annyira, 
hogy a nemzetiség sorsát irodalmának jövőjé
vel azonosítja. Ebben a szellemben a tágan 
értelmezett költészet mindenkié és mindenki
hez szóló, vagyis a legátfogóbb és legmélyeb
ben gyökerező tudatforma. Ha pedig ez így 
van, akkor a költő szerepe rendkívüli: ő a né
vadó, aki nevén nevezi a lelkén vízióvá szűrt 
valóságot. Ez az egyszerre profán munka és 
vátesz-szerepet parancsoló magasztos külde
tés rendkívüli felelősséggel keni föl a költőt a 
szellemerkölcs szolgálatában. Nemcsak Fábry 
ismert vélekedése -  vagyis a költészet sors
döntő jelentése és jelentősége, valamint élet
művének számtalan lírai vonatkozása -  mon
datja velünk, hogy Fábry Zoltán “költő”, de a 
pályakép másoktól és régebben elvégzett filo

lógiai vizsgálatának tanulságai is. Íróvá válá
sában - a maga élményein és alkatán túl - két 
külső hatás volt döntő: Adyé és a német exp- 
resszionizmusé. Ha a húszas évtized első felé
nek Fábry-írásait sorról sorra letapogatja az 
elemző hajlamú irodalomkutatás, az élmény
kiáradáson és a belőle következő fonó szemé
lyességen kívül ott találja Ady Endre bensővé 
lényegített igéit és az expresszionista költé
szet extatikus, szimbolista, szimultanista, 
montázsolásos formaforradalmát, írástechni
káját. S ezek a hatások maradandónak bizo
nyulnak, élete végéig nyomon követhetők és 
analizálhatók valamennyi jelentős művében: 
valóságszemlélete és mindenekelőtt nyelvi- 
stiláris megoldásai vonatkozásában.

Fábryról el szokták mondani, hogy -  mint 
minden valamirevaló író -  számára az írás: 
életforma. Íróvá válása is egyfajta alkati pre
desztináció következménye. Ugyanakkor élet
művének létrejötte, kialakulása történelmi, 
mégpedig sajátosan kisebbségtörténeti szük
ségszerűség, amelyre döntő befolyással van a 
korfelelősség és a nemzeti-nemzetiségi elkö
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telezettség. Végkövetkeztetést megelőzően 
már most leszögezhetjük, hogy az érdemleges 
pályakezdést megelőző versírásában az alko
tói ösztönösség működését, míg a később ki
teljesedő tanulmányírói munkásságának köl
tőiségében a tudatosságot fedezzük föl. Meg
érzés és programosság egysége pedig éppen 
lírikus hajlamából adódik, hiszen valóságlátá
sában egymás mellé rendelődik élmény és ví
zió, tapasztalat és látomás, a kérlelhetetlenül 
szigorú okfejtés meg a belsőleg kihordott er
kölcsi meggyőződés - mint minden emberi je
lenség megítélésének végső kritériuma.

Versek a p á lya k ezd és  e lő tt
Képzeljük magunk elé a testben megtört, 

lélekben megőszült alig több mint húszéves 
Fábryt, ahogy reményt vesztetten, betegen és 
kiábrándultan hazatér a háborúból -  ahol a 
“gyilkos élmény” egy életre az emberiség és 
az emberség elkötelezettjévé avatja -  hazatér, 
de immár nincs is haza, hiszen Magyarország 
határát Stósztól jóval délebbre vonták meg 
Trianonban; egy szemeszter után félbemaradt 
budapesti egyetemi tanulmányaival is, mert 
1918/19 fordulójának zűrzavaros viszonyai 
közepette nincsenek előadások; de ha volná
nak is, lövészárokban szerzett tüdőbetegsége a 
stószi fenyvesek ózonjába kényszeríti. Ahogy 
írja: “ájult bénasággal” hever házuk kertjében, 
üresnek érzi magát, nincs mihez kezdenie. A 
tehetetlenség ellenére valami atavisztikus 
mozdulással könyvhöz nyúl, hogy aztán -  
megsokszorozva belső erőit -  legyűrve csüg
gedését, tollat vegyen a kezébe. A fenyves 
sejtelmes suhogása, az erdő madarainak hang
ja. a Bódva patak csobbanása, a házuktól in
duló hársfasor illata és árnya, a termékeny 
csönd ölelése és kivált embertpróbáló tapasz
talatai megfogalmazásának kényszere serken
tik munkára. Szinte természetes, hogy először 
verset ír.

Kéziratban hat verse maradt hátra, kettő 
viszont nyomtatásban is megjelent a Kassai 
Napló 1922-es évfolyamában. Első ismert

művét, a Halottébresztőre címűt még a galí
ciai fronton 1916-ban írja. Ez az életművét 
meghatározó háborús élmény időben legko
rábbi megfogalmazása; és mint valamennyi 
lírai zsengéje, az ellentételezésre épül. Bo
rongva szól a temetőben bolyongó “keserűt 
nyögő, hozsannát kacagó” halottébresztőről, 
aki “öröm arccal bánatról regél”, mígnem arra 
eszmél, hogy síró halottak veszik körül “élőt 
költögetni/ Halottébresztőre” . Már itt fölfi
gyeltető a tudatos szerkesztés igénye: a négy 
strófából álló költemény első szakasza a sírok 
között kóborló ember rajza, a második és har
madik a dúlt lélek és a “félős, sötét éjjel” 
szuggesztív képe, míg az utolsó a kiinduló 
helyzet visszájára fordítása: a megelevenedő 
holtak az élőt költögetik-eszméltetik. Nyil
vánvaló az üzenet: a háborúban pusztán a vak
véletlenen múlik, ki borong a sírkertben, a bús 
élő vagy kísértő szellemalak, s kin mikor tel
jesedik be a halálra ítéltettség. 1919-es kelte
zésű az Én kérek, a már Stószra visszatért, 
magát mégis számkivetettnek érző lélek ön
kéntelen kitárulkozása, kétségeinek kurta-fur
csa, szaggatott versbeszédű lenyomata. Sor
sát, érthetően, többszörösen tragikusnak látja: 
lelki sérülései, tüdőbaja, hazavesztettsége, ta
nulmányainak félbemaradása, bizonytalan eg
zisztenciája keserűvé, tanácstalanná teszik, el
veszettnek tudja magát, akinek annyi önbizal
ma sincs, hogy -  patetikus fordulattal -  taná
csot kérjen az Élettől. Csupa körvonalazatlan 
sejtelem minden benne és körülötte, csupán 
egyet érez biztosan, a jövendőt, a sorsot fag
gatni sem érdemes. Először villan föl versé
ben az a krisztusi attitűd, amely a húszas évek
derekán jellemző ún. emberirodalmi korsza
kának egyik lényeges motívuma lesz: “Úgy 
gondoltam: szép lesz/ Legalább megalázkod
ni...”. Ennyi tétovaság után pusztán torz gesz
tusra futja erejéből. “És dacosan félreáll
tam”. Szemben az előbbi verssel, ez megszer
kesztetlen szöveg, elfúló kiáltás, kétséges só
haj. értelmetlenül dacos végkicsengéssel. A
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csakazértis-ellenkezés nem öntudat, nem aka
rat, hanem a teljes elutasítás végeredménye. 
Az elemi erejű érzelemkiáradás és a megint 
ellenpontozó kompozíció adja össze a Zöld 
szék című vers karakterét. Lélekveszejtő sor
sának fölpanaszolása ez is: “Ülök én -/ Hóhér
kötelet fonni/ Magamnak.” Szaggatott, hiá
nyos mondataival ziháló szabadversében 
megfigyelhető egy sajátos helyzetfogalmazás: 
a cselekvéssel ábrázolt belső fájdalom kivetí
tése. Az első hosszabb szakasz a szituáció le
írása, a rövid, csattanós második a megfejtés, 
egyben az életérzés kinyilatkoztatása. További 
két, ugyancsak 1919-ben írott verse, a Kér
dés? és az Így látom a megfoghatatlan bána
tok, a szenvedés, a vívódás életérzésének ki
dolgozatlanul maradt rögzítése. Bennük van a 
béklyózott ember tehetetlen és határozatlan 
elvágyódása, a szidalom és a fojtogató hallga
tás okozta fájdalom, a kiútkeresés lehetetlen
sége. Az előbbi versben a tétova ernyedtség, 
az utóbbiban a keserű dac üt rá a panasz for
mátlan soraira: “Fájjon”  Mindazonáltal itt 
már fölbukkan a tudatosság-vágy első motívu
ma: “Lássam:/ Hol van, merre/ Csúnya, szép 
pőreség”. A föltárulkozó ambivalens lelkiség 
összetéveszthetetlenül és eredetien maga akar 
lenni. Sőt van ebben már valami a narcisztikus 
öntetszelgésből is, amely -  a krisztusi etika 
mellett -  ugyancsak sajátja lesz majd ex
presszionista hatásoktól ihletett emberirodal
mának. Talán nem belemagyarázás az autenti
kus önismeret vágyát fölfedezni ebben a gon
dolatban, azét a tiszta rajzolatú és mindinkább 
a racionalitás felé mozduló, lassan progresszív 
eszmékkel telítődő önismeretét, amely nem
csak helyzettudatosító lesz számára, de nélkü
lözhetetlen eszköz az alkotómunka további 
szakaszaiban. A Rímtelen, dísztelen vers az 
élet felé (1921) címével is félreérthetetlenül 
jelzi a továbblépést, s amely már nem egysze
rűen élményföltolulás. de gondolati költészet. 
A szófűzés döcögő, a nyelvhasználat bizony
talan, mégis benne van az új élet szándéka. A

meghaladott rossz múltat egy sokkal inkább 
verbális, semmint metaforikus erdő-kép szim
bolizálja, és a sűrű sötétségből a maga rohan
va felejtő alakja bukkan elő: “vagyok új dol
gokra készülőben/... A perces múltat oda dob
tam/ hátra, a hátam mögé”. Körvonalazatlan 
marad még az elveszett régi tagadása, s az 
áhított új, de a lírai szubjektum első jövőérvé
nyű tette, gesztusa nyilvánvaló. Újólag fölvil
lan a reális önismeret igénye az élet vágyával 
megtoldva, hiszen kérő szemmel nyújtja hom
lokát “avató csókra”, mely eljegyzi a “ke
mény, friss, erős, nehéz” élettel.

A kilábalás reménye azonban még múlan
dó, a kételyek tartósságát kell látnunk a Most 
szomorú vagyokban (1921), az elkínzott em
ber formátlan sóhajában: egyetlen érzést is
métel dadogó monotóniával, a szomorúságét. 
A reggel-nappal-alkony örökkévaló váltako
zására fűzi félbehagyott mondatait, ijedt és 
rezignált fájdalmát: “Őrlő malom - egyforma 
csend/ Gyilkos puszta, most így érzem.” A 
gondolat- és méginkább érzéstöredékek hal
mazára emlékeztető, kakofonikus kiáradás 
ugyanakkor a magát nagyra és jóra hivatott
nak érző lélek szemérmes vallomása. De ez a 
vallomás csak a teljes pályakép ismeretében 
nyeri el igazi értelmét, önmagában aligha te
kinthető eredeti és szuverén művészi erejű al
kotásnak. Súlyosan hiányzik belőle a költészet 
lényegéhez tartozó emberi szolidaritás, csak 
az árvaságtól didergő fagyos vacogás hallik. 
Nem hihetünk tehát a címbeli kijelentésnek, 
amely szerint bánata átmeneti állapot. A pá
lyakezdés első négy-öt esztendeje termésé
nek, az emberirodalom fogalmával jelzett al
kotói korszak beköszöntéig született írásainak 
ismeretében: semmiképp. Búsongó, magyar 
fájdalmakkal terhes “Szomorú szemmel” írt 
publicisztikus vagy prózai munkáira jellemző 
marad a bánatos-aggodalmas életérzés. Verse 
tehát nem futó hangulat, nem spleenes boron
gás, de tartós lelkiállapot kivetítése. Épp en
nek a meghaladása mutatja példaszerűen a fia
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tal Fábry Zoltán erejét szellemi nagyságát, 
ahogy erkölcsiségéből és történelmi fölisme
réséből táplálkozó hivatástudata segítségével 
majd fölülemelkedik a személyes sors leverő 
tapasztalatain, vesztettségérzésén. (Az már 
külön tanulmányt érdemelne, miért hogy a 
szlovákiai magyar irodalomban annyi a vesz
tes embert fogalmazó írás mind a mai napig, 
Duba Gyuláig, Dobos Lászlóig, Mács Józse
f ig, sőt Grendel Lajosig.) Furcsa, de képalkotó 
és atmoszférateremtő tehetséget mutat utolsó 
verse, a Babona az útról (1921), amely min
den bizarrsága ellenére a magát lélekben újó
lag megerősítő Fábry Zoltánt mutatja: a válla
lót, az elhatározó lépést mégis megtevőt. “El
szégyellem magam./ Nekiindulok.// Macska 
szaladt át az úton;/ Viszem a sorsom.” Az 
Ady-utánérzésről árulkodó vers már méltó 
előzménye a készülő életmű gondolatiságá
nak, annak a később maga formulázta “szelle
merkölcsi” vonulatnak, amely azt a parancsot 
pecsételi az íróra, hogy a meggyőződése sze
rinti igazságot kell vállalnia, képviselnie, hir
detnie -  akár önveszélyesen is -  a változtatá
sért.

Számot kell vetnünk azzal: miért maradt 
művészileg hatástalan az élmény Fábry lírai 
zsengéiben? Pontosan azért, mert csakis élmé
nyeit omlasztja versbe, mégpedig a maguk 
friss forróságában, hevületében. Csakhogy a 
dúlt lélek, az izzó fájdalom nem mindig alkal
mas az esztétikailag igényes leképezésre. Itt 
érhető tetten a költő és a “civil” különbözősé
ge. Az átlagos ember akkor kiáltja világgá 
búját vagy túlcsorduló örömét, amikor az él
mény, az érzelem a legerősebb, ez pedig csak 
a kiválasztott keveseknek alkalmas pillanat, 
hogy másokhoz szóljanak. A költői erő egyik 
biztos jele az érlelő várakozás türelme; az a 
képesség, amellyel pontosan képes bemérni 
azt a tünékenyen rövid időszakot, amikor az 
élmény -  intenzitása csillapultán is -  még ele
ven, de már szemlélhető olyan távolságról és 
tárgyilagossággal, hogy tudatosan formálható

legyen. Fábry verskezdeményei azonban ép
penséggel élmény- és érzelmi kitörések, a hig
gadt mérlegelés, alakítás fegyelmét nélkülöző 
túlcsordulások, azért is maradnak zsengék, a 
valódi pályakezdést megelőző kezdetleges 
próbálkozások.

Líra az életműben
Vita inkább azon lehet, hogy publiciszti

kai, esszé- és tanulmányírói munkásságának 
lírai meghatározottsága a “félbemaradt költő
től” eredeztethető-e vagy pedig a költészet 
mindenekfölött álló hatalmának tiszteletéből 
származtatható? Nem a mindenáron való 
kompromisszumkeresés mondatja, de vélhe
tően mindkettőről szó van. Az utóbbi mellett 
érvel az a tény, hogy Fábrynál a líra iránti 
érdeklődés - legelsősorban a kései Ady átütő 
erejű hatása - eredendő és döntő jelentőségű. 
Ezt tovább erősítették fiatalságának rettenetes 
élményei, majd a német expresszionizmus 
nyelvteremtő példái. Lírai szemléletű világké
pe egyformán alkati sajátosság, történelmi el
rendelés és irodalmi hatás eredménye. De el 
kell fogadni az abbamaradt költői mű - más 
műfajban történő -  folytatásának gondolatát 
is. Hiszen a költészet meghatározottsága ab
ban áll, hogy elsődleges témája az én, az em
ber belső világa, vagy ahogyan Fábry rajong
va tisztelt német költője, Johannes R. Becher 
írta: “a szubjektum a művészi megformálás 
objektuma”. Ennek megfelelően a lírai ábrá
zolásban döntő az érzelmi motiváltság, olykor 
a telítettség. Az érzelmek meghatározzák a 
személyiséget körülvevő légkört, de az egyé
niség köre ennél kiterjedtebb, az emberi világ 
jóval szélesebb ölelésű az érzelmekénél. Vi
szont a személyesség mindenképp érzelmi jel
legű viszonyulás, s ez Fábry egész életművé
ben meghatározó marad. Egyfelől közügyi 
tárgyú írásai telítődnek személyességének ér
zelmi-indulati feszültségével, másfelől annyi
ban is hű marad őseredeti hivatásához, hogy 
vállalja a költő feladatát, a névadást, a jelen
ségek és a lényeg néven nevezését. Hiszen -
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mint a bevezetőben Ágoston Vilmos nyomán 
írtuk -  élmény és vízió egyforma súllyal van 
jelen a műben: költőként mondja az élet mo
nológját. A döntő szót pedig maga mondta ki 
egy élete vége felé készült interjúban: “Nem
csak novellaíróként kezdtem, de verseket is 
írtam. A bennem rekedt költő azonban -  máig 
-  jogát követeli, és mint búvópatak tör elő 
írásaimban...”

A Fábry-mű stilisztikai vizsgálata jókor 
észlelte a tanulmányokban, esszékben, publi
cisztikus írásokban szembetűnő személyessé
get, ahogyan B. Nagy László formulázta: a 
megannyi konfessziót. Pályakezdő korszaká
ban igen sűrűn előfordul, de későbbi írásait 
olvasva is az embernek nem ritkán olyan érzé
se támad, mintha hatalmas ölelésű anyagában 
a rendező elv és az összetartó erő nem az 
okfejtés logikai menete lenne, hanem a szub
jektivitás varázsa, a vallomásosság, az érzelmi 
viszonyulás vitathatatlan argumentális ereje, 
Írásai attól hatnak vitán fölülálló módon igaz
nak, mert csak a maga meggyőződése szerint 
vall, s ez nem tömör, de tömött stílusalakza
tokhoz, esetleg bizarr megfogalmazásokra ve
zet, egyáltalán nem könnyítve meg az olvasó 
dolgát. Ám ha egyszer megérzi az ízét, s föl
fedezi a maga számára e gondolati próza mű
vészi szépségét, rájön, hogy világnézet és köl
tészet mennyire összetartoznak a műveiben; a 
gondolatok súlyos igazán túl észre fogja venni 
a szövegek lírai hangoltságát, a dús képes be
széd sokszínűségét, emelkedettségét, árnya
latgazdagságát. Emersonra emlékeztető páto
szát, a gyakori alliterálást, az összecsengést, a 
gondolati és zenei természetű ritmust, a szójá
tékot. a sok-sok hasonlatot. De találkozni a 
verseihez hasonló -  azok érzelmi intenzitását 
új minőséggel ismétlő -  szinte ellenőrizetlen 
hévvel kiáramló indulatokkal, már-már torz 
kitörésekkel is. Mellesleg Fábry sosem akarta 
elhitetni olvasójával, hogy megfellebezhetet
lenül objektív vélekedés részesévé teszi; a val
ló és vállaló tanúságtevő szerepében alkot.

Emberirodalmi alkotói periódusában látvá
nyosan megmarad a költői zsengék szagga
tottsága, a montázsszerűen összerakott -  no
minatív -  képek túlsúlya, ahol a vallomásos
ság át-átcsap prófétai hevületű igehirdetésbe. 
Expresszionizmusában erősen érvényesül a 
német költészet, Ady és Szabó Dezső gondo
lati-nyelvi hatása, az utóbbi esetében azonban 
csak a frazeológia követéséről beszélhetünk. 
És mégis megkapóan egyedi a nyelve, fordu
latos és újszerű, teli sajátos kifejezésekkel, 
egyéni szóalkotással és szófűzéssel, ami so
kak számára modorosnak hat. Mintha átemel
né a későbbi időbe, illetve a közírásba az exp
resszionizmus forradalmiságát és saját költői 
látásának ellentétekben fogalmazó kategóri
kus formuláit, egészen axiomatikus kijelenté
sekig, jelszószerűségig jutva. Névadó ő való
ban, hisz például néhány lírai hevületű esszéje 
akár prózaversként is olvasható, szónoki ha
tást keltő. Igazat kell adnunk Koncsol László
nak, aki szerint Fábrynak “látható” stílusa 
van, amíg ez az értekező irodalomra általában 
nem jellemző. Szembeötlő, olykor előtérbe to
lakvó irálya fontos közügyi gondolatokat köz
vetít szuggesztív erejű művészi átlényegítés
sel, mégpedig úgy, hogy a tényeket, az értel
mezett jelenségeket folyvást egyezteti a mű
vészetek valóságképével. Alanyi költő mód
ján érvel: a világot csak magához való viszo
nyítottságában érzékeli és írja, legtöbbször lá
zadón, váteszi küldetéstudattal, pedagógiai 
dühvel, a szenvedély hőfokán. Sajátos, de va
lami furorral győz meg fontos, emberiségér
vényű igazságáról. Következésképp minden 
írása állásfoglalás -  azaz költőhöz méltó vál
lalással: névadás -  mégpedig a magyar iroda
lomtörténetnek ahhoz a vonulatához illeszke
dően, amit Zrínyi Miklós, Kölcsey Ferenc és 
Ady neve fémjelez: a költői erejű, a nemzet 
sorskérdéseivel számotvető, akár önkínzó, de 
mindenképp figyelmeztető-tanító természetű 
irodalmi “publicisztika” évszázados hagyo
mányát folytatja. Meggyőzniakarásából pedig
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következik a hatásosságra törekvés, a progra
mos expresszió.

A kifejezőerőnek rendel alá csaknem min
dent, kivált a nyelvi formát; nem törődik a 
jóhangzással, mintha egyenesen kedvelné a 
kakofóniát; nem törekszik az idegen szavak 
kerülésére; szívesen alkalmazza a köznyelvi 
fordulatokat vagy a neologizmusokat; szeret 
halmozni, gyakori hatáskeltő eleme a szóis
métlés, a szinonimák sorolása; még ennél is 
jobban kedveli az egészen eredeti, már-már 
idegenszerű szóösszetételeket; egyáltalán 
nem tartózkodik az expresszionizmusra haja
zó főnévi igenév gyakori használatától; általá
ban nominatív természetű a szófajválasztása. 
A legeredetibb Fábry-féle nyelvi képződmé
nyek mondattanában mutatkoznak meg, látvá
nyosan együvé ötvözi költészet és közírás jel
lemzőit. Mondatfűzése mellérendelő, sűrűn 
hiányos mondatokat, töredékeket sorakoztat 
föl, miképp a pályakezdése idején az avant
gárd líra. Eredendően expresszionista törek
vés, hogy a szavak keljenek életre, önállósul
janak, s valamennyiben külön-külön öltsön 
testet a szuverén gondolat. Olykor úgy fokoz
za egyszavas mondatainak hatását, hogy új 
bekezdésekként egymás alá írja őket, akárha 
versbe tördelné mondandóját. Nominatív szó- 
használata és mellérendelő mondatfűzése kö
vetkeztében szövegeiben jellegadó az enume- 
ráció, azaz több azonos mondatrész egymás 
mellé állítása, az egész vagy csonka mondat
részek halmozása. Így azután hosszú, de ko
rántsem áttekinthetetlen szerkezetű mondato
kat alkot, amelyek váltakozva a versformájú 
tördeléssel írott hiányos mondatok tömöttsé
gével -  csakugyan költői hatást eredményez
hetnek. Persze lehetséges vitatkozni Fábry 
Zoltán stílusáról, de egyet nem lehet elvitatni: 
frázist, szürke egyhangúságot nem találni 
egész életművében.

A fölszabadulás utáni pályaszakasz stílus
elemzése azonban jelentős, nemcsak tónus-, 
de jellegváltozást is érzékel a Fábry-mű köl

tőiségében. Az ötvens évtized első felétől, de
rekától írott tanulmányai, esszéi -  elsőül a 
nemzetiségi irodalom helyzetét, állapotát föl
mérő. nagyívű, összegező munkák -  minha 
fokról fokra közelítenének a köznyelviséghez, 
ritkulnak a lírai szóképek, csökken a bizarr 
szófordulatok száma, összességében; egysze
rűbbé válik a stílusa, és a lírai hevület össze
tartó erejét, a szenvedélyesség koherens szere
pét átveszi a komolyan mérlegelő, a részté
nyekkel aprólékosan számotvető, körültekintő 
érvelés, valamint a higgadt ítéletalkotás. Tom
pul, s eltűnik végül az excentrikusság, az 
eksztázis. Helyére a mérték lép, vagy ahogyan 
B. Nagy László fogalmaz. “A régi Fábry-cik
kek vijjogva röppentek fel, s mint valami sóly
mok vetették rá magukat a kiszemelt ellenség
re, tépve, marcangolva a fasiszta barbarizmus 
megnyilatkozásait. A mai Fábry-cikkek már 
méltósággal köröznek a magasban. Olvasásuk 
közben érezzük kitágulni a teret, s az idő a 
végtelenbe nyúlik.”  A komoly tónus -  mely 
mindvégig jelen van a műben -  a történelmi 
szükségszerűség következménye, azé a tuda
tos tényezőé, amely íróvá tette, s ami a szemé
ben mindig az ügy odaadó szolgálatát jelentet
te, nem pedig a sikerek, babérok vágyát. A 
vállalt ügyek elszánt védelme okán lett nem 
egyszer komor a hangja, de épp ez a szolgáló 
hivatásérzet fűtötte föl szenvedélyét, amikor 
epéssé lett, szikrázóvá és dübörgővé, néha pa
tetikussá, retorikussá. Szalatnai Rezső mon
dotta: “Az igazáért, humanizmusa tisztaságá
ért semmi sem feszélyezte.” Költői hév és 
mértéktartó komolyság tehát együtt vannak 
jelen az életműben, de nem egyidejűleg, ha
nem egymást követően. Jellemzően a pálya 
első felében túlsúlyban van a költői világlátás 
és kifejezésmód, az idősödő Fábry munkássá
gát ellenben a gondolati fegyelem, a visszafo
gott hangvétel jellemzi. A kései “klasszikus” 
Fábry már nem egy-egy valóságelem, jelenség 
ismertetéséből bontja ki vélekedését, és nem 
is csak fölháborodik vagy támad, meggyőz és
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érvel, de teljességigénnyel magyarázza a való
ságot. Úgy magyarázza, hogy ehhez sajátos -  
kevésbé különös, bizarrságával nem tüntető -  
fogalomrendszert és stílust alkot, amely a vi
lág egy addig láthatatlanul maradt dimenzió
jára nyitja rá az olvasó szemét. Gondolatainak 
értelmi tartalma mellett maradandó érzelmi 
telítettségüket is rögzíti -  következésképp a
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