
illő egzakt stílusban bontakozik ki előttünk. 
De ezeket az adatokat eleven elbeszélő rész
letekkel fűzi egybe a könyv. Elbeszélésében 
a napfényesebb oldalakat sűrűn váltják fel 
a komorabb, itt-ott tragikus mozzanatok. 

Ott vagyunk Kossuth és a román Balcescu 
emlékezetes, de elkésett összefogásánál 1849-
ben; ott ülünk az önkényuralom letűnését 
követő lelkes magyar érzelmű estéken, a régi 
színházban. Olvasunk a ma már csak néhány 
maradványában látható régi várról s börtön
lakójáról, Rózsa Sándorról, később pedig 
arról, hogyan tájékozódott a szegedi nyelv
járás felől éppen Rózsa Sándor-regénye írá
sakor Móricz Zsigmond. Olvasunk a szegedi 
piaristák kiváló tanítványairól, Dugonicsról, 
Katona Józsefről, Horváth Mihályról, Tö
mörkényről, s itt tanult szerb írókról, tudó
sokról; olvasunk Jókai ismételt szegedi tar
tózkodásairól, a századforduló íróinak Szege
den jártáról — Benedek Elek, Bródy Sándor, 
Krúdy Gyula és mások —, a Dugonics Tár
saság több mint félévszázados munkásságá
ról, majd Ady és Szabó Dezső szegedi szerep
léseiről. Bartók Béla több ízben hangver
senyezett a városban a tízes, húszas és har
mincas években. Gyermekirodalmunkat itt, 
Szegeden kezdte feldajkálni Pósa Az Én 
Újságom'ia. Ott járunk gondolatban a nyolc
vanas években a magyar építőstílust kereső, 
városházát építő Lechner Ödön nyomában, 
ott járunk a Közművelődési Palotában, 
Tömörkény, majd Móra dolgozószobájában 
és a Somogyi-könyvtárban, később pedig 
halljuk Veres Péter és József Attila előadásait 
az új irodalmi és művészeti szemléletről, a 
földreformról és a mai szocializmusunkat már 
akkor meghirdető, előkészítő munkájukról. 
Még később a közelmúlt és a jelen íróival, 
Szabó Pállal, Hont Ferenccel, Déry Tiborral, 
Illyés Gyulával s kortásaikkal találkozunk a 
szegedi előadók között. A letűnt rendszer
ben megszenvedett, börtönt viselt írókat és 
politikusokat látjuk a Csillag-börtönben — 
Kun Bélát, Karikás Frigyest, Révai Józsefet 
és másokat —, az Államfogház lakói között 
a kiváló román költőt, Goga Octaviant. 

De hogy vidámabb emlékezéseink is le
gyenek: még megtaláljuk a bicskakészítő 
műhely házát, amely Mikszáth Milyen a 
magyar iparos? című humoros elbeszélését 
sugallta. A Dugonics-szobornál állva meg
hallgathatjuk a szoborhoz fűződő anekdotá
kat vagy a szegedi köznyelven forgó tréfák 
közül a református templom tornyán látható 
kakas eredetéről beszélőt. 

Irodalomtörténészeinknek is nyújt a szerző 
feladatot: a méltatlanul feledésbe merült, 
helyesebb értékelést igénylő századvégi íróra, 
Cserzy Mihályra irányítja figyelmünket. 

S még egyszer ki kell emelnünk, hogy 
Péter László könyve dokumentumok soka
ságával bizonyítja, hogy a Nyugat új kor

szakot meghirdető évtizedétől máig eltelt 
több mint fél évszázad alatt Szeged milyen 
sokoldalúan s eredményesen vette ki részét 
az új korszak megszületését hozó irodalmi, 
szellemi küzdelmekből. 

A nagy tárgyszeretettel és a feldolgozott 
anyag teljes birtokában készült könyvben 
csak sajnálatos korrektúra-hiba következmé
nye lehet, hogy a 20. lapon felsorolt születési 
és halálozási adatok közt féltucatnyi hiba 
található — Vajda Jánosnál mindkét adat 
téves! —, s Petőfi Zoltán sem 1871-ben 
halt meg, hanem 22. éve betöltése előtt, 
1870-ben (23. 1.). 

Móra Ferenc Szegedi tulipántosladá\a. 
nyomán Szegedi Lexikonnak szeretnők el
nevezni Péter László tartalmas, tanulságos 
könyvét, melyet 15 oldalas név- és hely
mutató egészít ki. Ilyen „szegedi lexikont" 
szívesen fogadnánk más, szintén irodalmi 
múltú városainkról is. 

Pech Zoltán 

Fábry Zoltán kortársai szemével. Szerkesztette 
és az előszót írta: Duba Gyula. Válogatta: 
Duba Gyula, E. Fehér Pál. Bratislava, 1973. 
Madách K. 512 1. 

Monográfiapótló szándék hozta létre a 
Fábry Zoltán kortársai szemével című tanul
mánykötet. A szándékban halaszthatatlan 
igény és szükség feszül: Fábry Zoltánról 
Kovács Győző életrajzi kismonográfiáján 
kívül még nem jelent meg könyv. A kiadói 
leleményesség a „Veres Püer koszorújá"-hoz 
hasonló megoldást talált a szükséghelyzetben. 
Nemzetközi összefogás eredménye ez a könyv, 
amely a további Fábry-kutatás alapja, ki
indulópontja lehet. 

Duba Gyula tág ölelésű, értékösszegező 
bevezetőjével együtt 46 tanulmányt és For-
báth Imrének a Fábry Zoltán c. versét tar
talmazza a kötet, ö t országból 35 író, kritikus, 
irodalomtörténész írásait gyűjtötte könyvbe 
a szerkesztő. Magyarországról — csupán hiá
nyos felsorolásra van lehetőségünk — Veres 
Péter, Illyés Gyula, Komlós Aladár, Féja 
Géza, Pándi Pál, Sziklay László, Arató 
Endre, B. Nagy László, Kovács Győző, 
Szalatnai Rezső, Dobossy László, Csehszlo
vákiából Duba Gyula, Tőzsér Árpád, Rákos 
Péter, Milan Pisut, Jifi Hájek, Rácz Olivér, 
Csanda Sándor, a Szovjetunióból A. Gers-
kovics, Romániából Balogh Edgár, Méliusz 
József, Robotos Imre, Jugoszláviából Bori 
Imre írásai találhatók a tanulmánykötetben. 
Csupán Varga József, Bóka László, Vargha 
Kálmán és Czine Mihály írásait hiányolhat
juk, amelyek még teljesebbé és értékesebbé 
tehették volna a válogatást. 
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Ember és müve, Könyv és történelem, A 
Fábry-formula fejezetcímek fogják össze a 
témájukat, elemzési szempontjaikat, stílu
sukat tekintve egymástól különböző íráso
kat. Veres Péternek a Fábry Zoltánhoz inté
zett levele nyitja meg a tanulmányok sorát. 
A levél az emberi sorsokat és haladó gondola
tokat halálos szorításban tartó, életeket és 
életmüveket torzító kornak is hű dokumen
tuma. A némaságra kényszerülő Fábrynak 
írja: „dolgozz a jövőnek", ismerd meg „a 
horogkereszt egész ösztönbeli és eszmebeli 
zűrzavarát". (32.) Fábry Zoltán egész életét 
ennek a feladatnak szentelte. 

A „minek is tartsuk Fábry Zoltánt" és 
„a milyen műfajt művelt" kérdés több tanul
mány visszatérő problémája. Duba Oyula 
is azt kérdezi: publicistának, esszéírónak, 
kritikusnak, politikus erkölcsembernek vagy 
magányos bölcselkedőnek tartsuk-e Fábryt? 
Válaszában kifejti, hogy sem az író, sem 
művei nem tűrik a sémát, a leszűkítő osztályo
zást. Ezt igazolják a tanulmányírók kísérle
tei is a műfaji megjelöléssel kapcsolatban: 
Szalatnai Rezső „irodalompublicistának", 
Robotos Imre a „gondolati publicisztika', 
B. Nagy László a „történelmi esszé" mű
velőjének tekinti. 

Tőzsér Árpád megállapításai találóak: „a 
világkultúra nagyszerű ismerője és letéte
ményese — esztéta, ha nevet akarunk adni, 
s igényre és szerepre tanító, ha szlovákiai 
jelentőségét elemezzük". „Ami kifelé anti
fasizmus, az befelé igény. A kifelé publicista 
Fábry befelé esztéta." (220-221.) „Vannak 
korok, sorsfordulók, amikor az írói maga
tartás lényegül műfajjá." (357.) „A műfaj 
neve: antifasizmus — írta Fábry Zoltán. 
Bori Imre lényeglátóan a polémiát tartja 
Fábry műfajának, alapmagatartását pole-
mizálónak, vitára ajzottságát permanensnek. 
(356.) A műfaji kérdésben Rákos Péterrel 
érthetünk egyet: „Az antifasizmus mint 
»műfaj« szigorúan véve csupán — jóllehet 
mérhetetlen fontosságú — témakört j e l ö l . . . " 
(238.) 

A Fábry-írások nem ismerik a műfaji 
kötöttségeket. Az egységet az életműben 
és az egyes írásokban is az antifasiszta szen
vedély biztosítja, amely évtizedek távolából 
is megdöbbentő pontossággal idézi fel a 
téma, az ember és írói magatartás azonossá
gát, egylényegűségét. A. Gerskovics kifeje
zése, a „Fábry-formula" is erre utal, a kor 
diktálta etikai helytállásra, a fasizmus, „a 
zoológiai fajőrület és őserdő-morál" idején. 
Fábry Zoltán azt vallotta, hogy „Az etika 
egyetlen realizmust ismer: a vállalás hűségét", 
„Az európai hűség neve: humanizmus", 
„Az idő rostája: az erkölcs rostája" . Turczel 
Lajos fejti ki, hogy Fábry az időhöz és az 
értelemhez fellebbezett. Az időhöz, melyet 
költőink „eldöntő", „törvényt mondó", „be

teljesítő" jelzővel illettek, amelyet Marx az 
„emberi haladás terének" nevezett. Fábry 
Zoltán egész életében rendületlenül bizonyí
totta, hogy ebben az erkölcsöt beteljesítő 
időtérben a fasizmusnak nincs helye, nincs 
létjoga. (201.) 

A „stószi mérték", a „vox humana" 
Fábry által lett fogalommá, írójuk megtartó 
példává. Mindez a stószi magányban történt, 
amelyről Simon István azt írja: „Nem ma
gányossága meglepő, hanem az, ahogy em
beri törvénnyé tudja emelni legjobb eszméit, 
műfajt teremtve életével." (252.) Rászabott 
sorsát előnnyé változtatta, „rangot tudott 
szerezni magányának", „öntörvénnyé tudta 
változtatni létformája kivételességét". (Bori 
Imre, 344.) Stószt „az emberi méltóság szó
szólója" emelte a humánum őrhelyévé. Fábry 
az etikai helytállás és hűség folytonosságát 
megőrizve tudott „változni és változtatni", 
ezért írhatta magáról: „tanú és tanulság én 
vagyok". 

Illyés Gyula „oltárőrzőnek" nevezte; „egy 
klasszikus európai: egy szentszagúan hű 
szabadsághivő" — írta róla. Valóban vál
laló és hittevő író volt. Legnagyobb élménye 
Ady, aki segítette embernek megmaradni 
az embertelenségben. „Ady öröksége Fábry 
orientációjában maradt legépebb és leg-
termékenyítőbb." (Bori Imre, 251.) Oj igény
nyel ébresztette Adyt és vállalta József 
Attilát, akihez bensőséges kapcsolat fűzte, 
akinek védelmére kelt, Az Útban verseinek 
helyet adott. De egyedül sietett védelmére 
Hasek Svejkjének is, amikor egy cseh ítész 
„cseheskedés"-sel vádolta a remekművet. 
(Jifi Hajek, 127.) 

Fábry Zoltán nem ismerte a magyar 
gondok és az emberi európai igények, a 
Kelet és Nyugat kettősségének problémáit, 
„a nemzeti és internacionalista érdek össz
hangját" teremtette meg. (Arató Endre, 359.) 

Duba Gyula Öt ország polgárainak írásait 
fűzte kötetté, éreztetve, hogy Fábry Zoltán 
örökségében a „Duna-táj" népei, magyarok 
és nem magyarok megértésben találkozhat
nak. 

Cs. Varga István 

Munkásmozgalomtörténeti lexikon Szerkesz
tette Vas Henrik, Bassa Endre, Betlen 
Oszkár, Kabos Ernő, Farkas Sándor, Vértes 
Róbert. Bp. 1972. Kossuth K. 638 1. 

Az MSzMP Párttörténeti Intézete gondo
zásában megjelent, széles körű olvasói és 
szakmai igények kielégítésére törekvő, való
ban hézagpótló mű tulajdonképpen három 
önálló kisebb lexikon anyagát fogja egybe. 
A nemzetközi munkásmozgalom történeté
nek, pártjainak, sajtóorgánumainak és ki-
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