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Czáboczky Szabolcs

„Legyetek és maradjatok példaadón 
emberek az emberségben és nyelvetekben 
hű magyarok!”

Fábry Zoltán három levele a csehszlovákiai magyar 
ifjúsági klubok képviselői számára

Stószt, a Kassa melletti egykori hungarus öntudatú, 
német (mánta) bányászfalut elsősorban Fábry 
Zoltán1 helyezte a magyar irodalom és közélet 
térképére. A két világháború közötti kommunista 
és antifasiszta íróról – sajnálatos módon – korszerű 
életrajzi kötettel (még) nem rendelkezünk,2 viszont 
fokozatosan újabb adalékok kerülnek felszínre 
nemcsak irodalmi, de politikai tevékenységéről is.3 
Legismertebb írása a magyarok deportálása ellen 
felszólaló A vádlott megszólal című pamfletszerű 
esszé volt, amelyet  1946-ban a cseh és szlovák 
értelmiségnek címzett.4 Az addig meggyőződéses 
kommunista „stószi remete” mélyen csalódott 
Csehszlovákia Kommunista Pártjának (CSKP) 

1 Fábry Zoltán (1897–1970): író, esszéista. A két világháború közötti csehszlovákiai magyar irodalmi élet legismertebb alkotója. Stószon 

született, az első világháborúban a galíciai fronton szolgált, mindez egész munkásságát meghatározta. Leszerelése után Budapesten 

folytatott rövid ideig felsőfokú tanulmányokat. Pacifista magatartású volt, az 1920-as évek második felében pedig a Csehszlovákia 

Kommunista Pártja (CSKP) vonzáskörébe került. Szerkesztette Az Út nevű kommunista folyóiratot az 1930-as évek elején, amelyben 

a Sarló mozgalom több tagja is publikált. Csehszlovákia fokozatos külpolitikai elszigetelődése idején a hitlerista nyomás alatt lévő 

köztársaság integritása mellett állt ki. A második világháború után kiábrándul a kommunista párt funkcionáriusainak ténykedései 

miatt, viszont hírneve és antifasiszta magatartása miatt a pártállam a „megtűrte” őt. Stószon hunyt el.
2 Fábry Zoltán életét eddig Kovács Győző, Csanda Sándor és Fónod Zoltán kísérelte meg feldolgozni, főként irodalomtörténeti 

szempontokat követve. Kovács Győző: Fábry Zoltán. Madách, Pozsony, 1971.; Csanda Sándor: Fábry Zoltán. Madách, Pozsony, 1980.; 

Fónod Zoltán: Perben a történelemmel. Fábry Zoltán élete és munkássága. Madách, Pozsony, 1993. Érdemes megemlíteni még azt a 

Tóth László által szerkesztett kötetet, amely Fábry 1945–1948 között megjelent publikációit és személyes írásait válogatásszerűen 

közölte, s amely részletes kronológiát is tartalmaz az író életére vonatkozóan. Fábry Zoltán: Az őrhely megszólal. Napló, emlékiratok, 

cikkek, levelek, 1945–1948. Pozsony, Kalligram, 2007.
3 Popély Árpád: Fél évszázad kisebbségben. Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből. Somorja, Fórum Kisebbségkutató 

Intézet, 2014. 
4 Először a prágai tavasz idején, 1968-ban jelenhetett meg nyomtatásban. Fábry Zoltán: A vádlott megszólal. Irodalmi Szemle (Pozsony), 

1968/7, 577–591., 1968/8, 676–692.  
5 Popély i. m. 2014. 127. A Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete 1949. március 5-én jött létre. Első elnöke Lőrincz Gyula 

(1910–1980) diószegi festőművész lett, aki egyben a Sarló mozgalom korábbi tagja volt. 
6 Popély Árpád és Tóth László is a Csemadok „kettős szerepére” hívja fel a figyelmet. 

vezetőiben, akik a háború utáni újraépítés éveiben 
támogatták a magyar és német nemzetiségű cseh-
szlovák állampolgárok kitelepítését az országból. 
Amikor a CSKP vezetői elhatározták, hogy a magyar 
közéletet újraindítják, az ezzel megbízott Magyar 
Bizottság tervei között szerepelt, hogy a létreho-
zandó csehszlovákiai magyar kulturális egyesület, 
vagyis a Csemadok elnöke Fábry lesz.5 A Csemadok 
a kommunista diktatúra évei alatt a legfonto-
sabb magyar illetőségű társadalmi szervezet volt 
Csehszlovákiában, amely – adott időszaktól függően 
– a párt vagy épp annak befolyása alól függetlenedni 
kívánó magyar körök érdekeinek érvényesítése 
között lavírozott.6 
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A prágai tavaszt megelőző „kora tavasz”7 libera-
lizálódása a feltörekvő fiatal magyar értelmiség 
számára új lehetőségeket biztosított. A diákok 
keresték egymással a kontaktust, ezek a kapcsolat- 
építések – félig illegális módon – ifjúsági klubok-
ként formát is öltöttek. Az 1960-as évek közepének 
legfontosabb diákkörei és klubjai a prágai Ady Endre 
Diákkör (AED, alakult: 1957 ősze), a pozsonyi József 
Attila Ifjúsági Klub (JAIK, alakult: 1964. február 21.), 
a kassai Új Nemzedék Ifjúsági Klub (ÚNIK, alakult: 
1965 tavasza), a komáromi Petőfi Ifjúsági Klub (PIK, 
alakult: 1965. június) és a nyitrai Juhász Gyula Ifjúsági 
Klub (JUGYIK, alakult: 1965. október 12.) voltak. Az 
előbbi három klub vezetőinek (Duka-Zólyomi Árpád 
– AED, Duray Miklós – JAIK és Varga Levente – ÚNIK) 
szervezőkészsége révén került megrendezésre 
1965 nyarán az I. Nyári Ifjúsági Találkozó (NYIT) a 
Rozsnyó melletti Berzétekőrös határában. Ezek a 
találkozók fontos szocializációs közeget nyújtottak 
a fiatal magyar értelmiség számára az 1960-as 
évek folyamán, ahol Dél-Szlovákia különböző pont-
jairól származó magyar nemzetiségű diákokkal 
találkozhattak.8 A következő három, Fábry Zoltán 
által írt levél e klubok képviselői számára íródott, 
amelyekből megtudhatjuk, hogy az akkor már idős 
„stószi remete” milyen viszonyt is ápolt a fiata-
lokkal. A levelek a somorjai Fórum Kisebbségkutató 
Intézethez tartozó Szlovákiai Magyar Levéltárban 
találhatóak az A. Nagy László9 által adományozott 
iratok között.

7 A cseh és szlovák szakirodalom az 1960–1961-től 1968 januárjáig terjedő időszakot „kora tavasz”-nak (předjaří/predjarie) nevezi.
8 Bővebben: Czáboczky Szabolcs: Kék a sátram, recece… Fejezetek a csehszlovákiai magyar ifjúsági klubmozgalom történetéből (1948–1992). 

Pozsony, Phoenix Library, 2021.
9 A. Nagy László (1948): pszichológus, politikus. Bagyóson (Bodiná) született, gyermekkorát Sárosfán töltötte. A pozsonyi Comenius 

Egyetemen hallgatott pszichológiát és filozófiát. Ezen idő alatt aktív tagja volt a József Attila Ifjúsági Klubnak (JAIK), a Nyári Ifjúsági 

Találkozók (NYIT) egyik szervezője volt. 1968–1970 között a JAIK elnöki posztját töltötte be. 1978-ban a Csehszlovákiai Magyarok 

Jogvédő Bizottságának egyik alapító tagja, közvetlenül a bársonyos forradalom napja után pedig az 1989. november 18-án létrejött 

Független Magyar Kezdeményezés vezető politikusa. 1990 és 1992 között a Szlovák Nemzeti Tanács alelnöke, 1998-tól a Magyar 

Koalíció Pártja parlamenti képviselője, 2009-ben átlépett a Most-Híd pártba. 

Fábry Zoltán és a kassai Új Nemzedék Ifjúsági Klub 
tagjai 1966 körül. Fotó: Fórum Kisebbségkutató Intézet 
– Szlovákiai Magyar Levéltár
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1.

Fábry Zoltán levele a pozsonyi József Attila Ifjúsági Klubnak 

(Stósz, 1965. május 26.)10 

A pozsonyi József Attila Ifjúsági Klubnak    Štós, 1965. V. 26.

Kedves „minden tag”!

Szeretném úgy megköszönni soraitokat, hogy az köszönetnél, sablonnál több legyen: vallomás.11

Ért már az életben sok minden: elkeseredés, visszhangtalanság, megértetlenség és megértés, siker, 
elismerés, köszöntés. Nem vagyok és nem voltam a napos oldal elkényeztetettje, és ha néha felém mosoly-
gott a nap, az sose volt embert, lelket, testet átjáró melegség. Én, aki úgy éreztem, hittem és tudtam, hogy 
ezrek szószólója vagyok, valójában mindig magányos, magamra hagyott ember voltam. Nem mindennapi 
figura, inkább kivétel, szokatlan; valami, valaki, akire ma is úgy néznek, mint egy exotikumra [sic!]. „Stószi 
remete”, „magányos bölény”: van e kifejezésekben sok igazság, és mégis megtévesztő. Mert a világ egy kis 
pontban éppenúgy jelen van, mint a glóbuszban. De van magány-érzet, hidegség, ridegség, emberhiány. És 
így láz, sikoly, tárulkozott a melegség, emberség az ember felé.

A huszas évek elején írta le Győry Dezső12 egyik versében ezt a sort, ezt a villanó portrét: „sápadt lázban égő, hősi 
furcsa Fábry”. Mindegyik jelző igaz. Ez volt a kezdet, a kaotikusan meztelen tárulkozás. A hősi furcsaság mára 
talán már kontúrokat kapott, a sápadt lázban égés is igazolódott. De egy valami mindenképpen megmaradt: a 
magány, az árvaság, a mindent megoldó és feloldó visszhang nélkülözése: az igazi, az emberi visszhang.

Magányosan tömeghang voltam és vagyok, de a tömegvisszhang kézzelfoghatón, láthatón, hallhatón máig 
sem ért el.

Szobámba világot zártam, szobámból világgá mehetek. Világgal társalgok, perlekedem, de hol maradnak az 
emberek, akik igent bólintanak, akik megfogják, megszorítják a kezemet, az egyesek, a hangok, a szavak, az 
ajkak, a levelek? Hol a szó, mely mint messzi kedvesé, homlokot simít, hajba túr?

Érzitek, értitek, mit akarok mondani? Fel tudjátok fogni a magányt, mely osztályrésze az azzal szemben 
úszónak, aki azonban emberi hang, tényleges szolidaritás nélkül elsüllyedhet?

10 Szlovákiai Magyar Levéltár – Fórum Kisebbségkutató Intézet, A. Nagy László iratai.
11 Fábry Zoltán és a JAIK közötti kapcsolatot az író kezdeményezte akkor, amikor az Irodalmi Szemle 1965. áprilisi számában megjelent 

a Tejfoggal kőbe miért haraptál? című esszéje József Attiláról. Fábry ebben az írásában megemlíti a JAIK-ot, amelyre az ifjúsági klub 

nevében Varga Sándor történelem szakos hallgató reagált. A reakcióra Fábry május 26-án válaszolt ebben a levélben. Fábry Zoltán: 

„tejfoggal kőbe miért haraptál”. József Attila születésének hatvanadik évfordulójára. Irodalmi Szemle (Pozsony), 1965/4, 289–291.
12 Győry Dezső (1900–1974): költő. Rimaszombatban született, a két világháború közötti csehszlovákiai magyar irodalom kiemelkedő 

szereplője. Legismertebb műve az Újarcú magyarok című költemény, amellyel az első kisebbségi magyar értelmiségi nemzedék 

életérzését próbálta kifejezésre juttatni. 1928 augusztusában a prágai Szent György Kör által szervezett gombaszögi táborozás 

résztvevője, illetve az itt létrejött Sarló mozgalom egyik – ideiglenes – támogatója. Az 1930-as években Dzurányi Lászlóval közösen 

szerkesztették a Magyar Újságot. A második világháború után Budapesten telepedett le. 
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Miért nem szólnak hozzám, és miért oly kevesen? Miért ez a csönd, miért ez a szófukarság épp itt szűkebb 
hazámban? Mert az ember nem lehet próféta a saját hazájában? Csak ennyi lenne a magyarázat? Mi az az 
idegenség, ami nem oldódik épp itt a közvetlen közelben?

Levelezéseim partnerei kilencven százalékban magyarországiak. Az ottani ifjúság hozzám szól, ért, forró-
sodik és melegít. Miért nem érzem ezt itt?

És akkor befut a ti leveletek. Ti az én József Attila cikkem Rólatok szóló passzusáról írjátok: „E vívódások… 
közepette ért bennünket az Ön üzenete… Kissé váratlanul, kedvesen, meghatóan, mégis mintegy felénk 
nyújtott bajtársi segítőkézként.” Ezt a mondatot én teljes egészében visszafordíthatnám: én mondhatnám 
Nektek ugyanezt. A köszönetet! Hosszú idők után úgy éreztem, hogy szűkebb hazámban nem vagyok már 
egyedül. Az ifjúság feloldott, megoldott valamit. A jövőt. Kettőnkért. A Ti kollektivitástok és az én magányom 
termékenyítőn találkozott. 

Köszönjük meg egymásnak a nagy ajándékot!

         Szeretettel,

         tiszta szívvel

         Fábry Zoltán

2.

Fábry Zoltán levele a pozsonyi József Attila Ifjúsági Klubnak

(Stósz, 1965. július 2.)13

Kedves fiatalok!        Štós, 1965. VII. 2.

Késve írok, mert csak nemrég jöttem haza kórházból.14 Hosszú levélre még nincs energiám, és ezért csak a 
legszükségesebbre szorítkozom.

Nagyon örültem a levélnek, a visszhangnak. Így van ez jól: egy nagy ívben, két tartó pillérként találkoztunk és 
vagyunk. Itt most valami olyan kezdődik talán, mint volt régen a Sarló-mozgalom.15 Az életnek, a jövőnek csak 

13 Szlovákiai Magyar Levéltár – Fórum Kisebbségkutató Intézet, A. Nagy László iratai.
14 Fábry Zoltán az első világháborúban való szolgálata után tüdőgondokkal küszködött, többek között ezért is tartózkodott a jó klímájú 

Stószon, illetve a falu felett található Stószfürdőn. Egész életén keresztül betegeskedett.
15 A Sarló mozgalom az 1928 augusztusában szervezett gombaszögi cserkésztáborban alakult meg. A prágai Szent György Kör tagjai 

rendezték, amely azokat a magyar öregcserkészeket fogta össze, akik a csehszlovák fővárosban végezték felsőfokú tanulmányaikat. A 

hagyományos, Baden-Powell-i cserkészettől eltérő irányvonalat képviseltek, eszmei szempontból a német Wandervogel mozgalommal 

álltak rokonságban. A Sarló baloldali irányultságú, középosztálybeli, illetve a munkás- és parasztrétegekből származó fiatal magyar 

értelmiségieket tömörített magában, akik a „szlovenszkói magyar nép” valós helyzetét akarták megismerni. Nagy hatással volt rájuk 

Ady, Móricz és Szabó Dezső munkássága, a népiesség határozta meg a mozgalom eredeti eszmeiségét. Az 1930-as évek elején a Sarló 

vezetősége radikalizálódott, 1931-ben pedig tagjaik közül többen beléptek a CSKP-ba. 1934-re a mozgalom szétesett. Jelentősebb 

tagjai: Balogh Edgár, Szalatnai Rezső, Jócsik Lajos, Peéry Rezső, Brogyányi Kálmán, Vass László. Bővebben: Bajcsi Ildikó: Kisebbségi 

magyar küldetés Csehszlovákiában. A sarlós nemzedék közösségi szerepvállalása Trianon után. Budapest, L’ Harmattan – Impulzus, 2021.
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akkor van értelme, ha azt – komolyan és felelősségteljesen – az ifjúság 
jelenti.

Nemcsak én érzem és látom az ifjúság jelenlétét, részvételét, de a 
viszonylagosan kintről néző és látó. Ez esetben Szalatnai Rezső16 
leveléből idézek: „Pozsonyban és Prágában jártam, s az a benyomásom, 
egyenesedik az emberek gerince nálatok, ami nagyon megnyugtató, jó 
jel. A pozsonyi egyetemi hallgatók meghívtak előadás megtartására s ez 
nekem is élmény volt, mert hozzászólásaik derék és becsületes gondol-
kodásról szóltak… Előadásom előtt egy diák felolvasta a Te leveledet, ez 
volt a bevezetés.”17

A gombaszögi, nyári táborozás a legkézenfekvőbb gondolat és terv.18 
Ha sikerül, megint a Sarlóra kell gondolnunk. Ők is itt kristályosodtak ki 
országos tényezővé. Persze, a legszívesebben ott lennék, de hát ez lehe-
tetlenség; és ezért nagy örömmel üdvözlöm a kisebb-szűkebb tervet és 
megoldást: hogy Ti jöttök Stószra megnézni a csodabogarat.19

Csak az illúziókat kell leszállítani. Én írásban vagyok az, aki Ti becsültök 
és szerettek. Ember, aki írásban, írás közben lázasodik be és kap hangra. 
Nem vagyok beszédes írók fajtájából, vitatkozni is csak papíron tudok, 
hallgatni másokat viszont nagyon bölcsen tudok. De valamit –  kis 
élményt, emléket is talán egy-egy gondolatot mindenek ellenére is fogok 
talán majd adni.

Engem is aggaszt, nyugtalanít az árvíz sújtotta emberek sorsa, jövője. Milyen rettenetesen bizonyítja létét a 
magyar Duna. Három országban – a Csallóközben, Magyarországon és Jugoszláviában – magyar tragédiák 
futószalagon!20

Köszönöm a Petőfi-szobrot átölelő képet.21 Olyan ez, mint amikor a karámban összebújnak, egymást melegítőn 
az állatok. Fáznak! De a szobor hideg márványa – Petőfi – melegít, lángol, tüzel. És ez feloldja a szorongást! 

16 Szalatnai Rezső (1904–1977) író, tanár, irodalomtörténész. Nagyszalatnán született, a pozsonyi Comenius Egyetemen végezte 

tanulmányait. A Reggel című aktivista napilap egyik publicistája volt, a Sarló egyik aktív tagja a mozgalom kezdeti időszakában. Balogh 

Edgár és a Sarló kommunista szárnyának radikalizálódásakor Szalatnai eltávolodott ettől a körtől, majd az 1930-as évek elején éles 

kritikában részesítette a Sarlót. A pozsonyi Duna utcai gimnázium tanára volt több éven keresztül, a cseh és szlovák irodalom első 

magyar nyelvű népszerűsítője volt. 1948-ban áttelepült Magyarországra, Budapesten hunyt el.
17 Szalatnait több alkalommal is meghívta a JAIK, hogy irodalmi előadást tartson. Ezek közül jellegzetes volt egy későbbi, 1969. november 

19-i klubest, ahol Szalatnai összetűzésbe került a csehszlovákiai magyar líra új nemzedékével, az „egyszemű éjszakásokkal”, akik az 

azonos nevű antológiáról kapták nevüket. Bővebben: Czáboczky i. m. 2021.
18 Fábry az I. NYIT-re utal itt, amely végül nem Gombaszögön, hanem Berzétekőrösön valósult meg 1965. július 25. és augusztus 1. 

között. Gombaszög mellett alternatív helyszínként még a Szádalmás melletti Evetes völgyet is számba vették a tábor szervezői. 

Bővebben: Uo.
19 Az I. NYIT keretein belül a találkozó résztvevői autóbusszal utaztak Stószra, ahol Fábry több órán keresztül beszélgetett a fiatalokkal. 

Bővebben: Uo.
20 1965 nyarán hatalmas árvíz pusztított a csallóközi és Garam menti régióban, amely főként a Duna mentén fekvő falvakat érintette. 

1965 augusztusában az AED, a JAIK és az ÚNIK felhívást intézett saját tagsága, illetve a csehszlovákiai magyar diákság felé, mely 

szerint egy „brigádot” (önkéntes munka) szerveznek Pat községben, amellyel segíteni kívánnak az árvízkárosultaknak újjáépíteni 

mindazt, amit elveszítettek. 
21 1965. március 15-én a JAIK a pozsonyi Petőfi-szobornál megemlékezést tartott az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 

évfordulója alkalmából. Duray Miklós geológus-hallgató, a JAIK akkori elnöke mondott ünnepi beszédet a jelenlévőknek. Ekkor a 

sétatéri (ma Hviezdoslav tér) Petőfi-szobor még a pozsonyligetfalui városrészben (Petržalka) állt, a rendszerváltás után pedig a 

pozsonyi Medikusok kertjébe került.

Fábry Zoltán és az I. Nyári Ifjúsági 
Találkozó résztvevői Stószon, 
1965 nyarán. Fotó: Fórum Kisebb-
ségkutató Intézet – Szlovákiai 
Magyar Levéltár
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Beszédes kép ez nagyon. Melegítsétek egymást, legyetek egységesek, hogy aztán a nagyobb közösségbe 
lobogtathassátok a lángot: a láncszemet. Petőfi – Ady – József Attila!

Sikert, szerencsét, embereket és jó időt Gombaszögre! Magamnak a stószi látogatásra: egészséget, rendes 
szívütemet, jó kondíciót!

 

         Szeretettel,

         Fábry Zoltán

3.

Fábry Zoltán levele a pozsonyi József Attila Ifjúsági Klubnak

(Stósz, 1966. július 29.)22

Kedves JAIK       Štós, 1966. VII. 29.

Sajnos, nagyon későn, 27-én érkezett leveletek. Érdemben megválaszolni – azonnal, hogy még a táborozásra 
érhessen – egészségi állapotomban nem is tudnám. Ezt később fogom megtenni.23

Most nektek és mindnyájatoknak ott a táborban kívánok élményes, hasznos találkozást, termékeny vitákat. 
És sose feledjétek a két fő szempontot: legyetek és maradjatok példaadón emberek az emberségben és 
nyelvetekben hű magyarok!

         Szeretettel,

         Fábry Zoltán

22 Szlovákiai Magyar Levéltár – Fórum Kisebbségkutató Intézet, A. Nagy László iratai, Fábry Zoltán levele a JAIK-nak.
23 Fábry a II. NYIT alkalmából üzent az ifjúsági klubok képviselőinek, amely a kelet-szlovákiai Abarán került megrendezésre 1966. július 27. és 

augusztus 5. között. Irodalomtörténeti szempontból ez a tábor azért volt kiemelkedő, mivel a fiatalokat meglátogatta Németh László író, 

a népi mozgalom egyik vezéralakja is. Németh eredetileg Stószra készült Fábryhoz, viszont Varga Levente, az ÚNIK vezetője kapcsolatba 

lépett az íróval, s meghívta az abarai táborba. Végül Németh eleget tett a meghívásnak, Abaráról pedig Stószra utazott. Bővebben: Kiss 

Gy. Csaba: Vita a magyar irodalom jövőjéről a pozsonyi Irodalmi Szemlében. In: Németh László a magyar művelődéstörténetben. Szerk. 

Balogh Csaba – Falus Márton.  Budapest, Magyar Művészeti Akadémia, 2020, 107–115.; Czáboczky i. m. 2021.


