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AZ INTÉZET ÉLETÉBŐL 

Fábry Zoltán j 

(1897-1970) 

1970. május 31-én riadtan röppent a hír: Fábry Zoltán, a csehszlovákiai magyar irodalom 
kiemelkedő egyénisége, író, publicista és kritikus — meghalt. A döbbent csendben a gondolat 
alig tudta felmérni a veszteség nagyságát; pedig tudtuk azt, amit a stószi temetésen Gyó'ry 
Dezső fogalmazott meg frappánsan: nemcsak nagy ember volt — emberi nagyság is. Elárvult a 
stószi őrhely, amelynek strázsálását öt évtizeden át — felváltatlanul — Fábry Zoltán vállalta. 

Mit jelentett és jelent Fábry Zoltán élete és munkássága? A tanúét és tanulságét. Azzal csak 
számszerűen jelzünk valamit, hogy ha utalunk — s felsorolnánk cím szerint is — életében meg
jelent tizenhárom kötetére. Tele súlyos emberi és társadalmi, nemzedéki és világnézeti mondani
valóval. Súlyos e mondanivaló, amely nagy feladatokat ró az irodalomtudományra, a szak
kutatásra, ha majd — kritikailag elemezve — fölméri élete munkásságának teljességét. 

Élő és perlő hagyaték a Fábry-életmű. Az író, amíg élt, nem tudott nyugodni; perelt, vádolt, 
tanúságot tett, idézett és idéző volt. Korparancsot teljesített, miközben a gondolat és béke 
igazát és igazságát védte és képviselte. Mindennek egyetlen — már most is felmérhető — forrása 
az az elv, amelyet Fábry Zoltán ötven esztendőn át hirdetett töretlen hittel: az író elkötelezett 
ember,' aki erkölcsi magatartásával felelősséggel tartozik a társadalomnak, az emberiségnek. 
„A költészet: küldéstudat. A vállalás, a kimondás erkölcsi tudata. Esztétikája: e magatartás 
szépsége — neheze. A vállalás példamutatást követel, töretlenséget, egyvonalúságot és — 
tisztaságot . . . " — rögzítette Fábry Zoltán — Radnóti Miklósra emlékezve — az író erkölcsi 
magatartásának követelményét. Ennek jegyében fogalmazta meg ő — közép-európai 
viszonylatba és szinten — már pályája elején a vox humanat (amelynek összetevőit — 
a háborús élmény, Ady költészete, a kisebbségi sors, s a német expresszionizmus jelentik és 
jelzik). Ez volt az indítéka és hajtóereje antifasiszta publicisztikájának; ez állt középpontjában 
az általa megfogalmazott erkölcsi realizmusnak, s a valóságirodalomnak, amelyet nálánál igazab
ban és hívebben senki sem tudott korszerűen vállalni. Ezt követelte meg másoktól is — írók
tól, költőktől: felelős emberektől — Fábry Zoltán, a kritikus. Kritikáiban a valóságot hitelesí
tette (ennek elvi alapjait Valóságirodalom c. kötetének előszavában fektette le). „A költészet: 
realitás. A költő mint névadó: a valóság hitelesítője" — fogalmazta meg kritikusi elveinek 
esztétikai mércéjét. Ezt az elvet követte többezernyi cikkében és Az éhség legendájától a Stószi 
dételőttökig — tizenhárom kötetében. 

Csak nemrég fejezte be — eddig kötetben nem publikált cikkeinek sajtó alá rendezett gyűjte
ménye elé írt — új kötetének előszavát: Üdv a többségnek. 

Tiszta embersége, írói példamutatása arra kötelezi az irodalomtudományt, hogy hozzá 
méltóan és igényesen mérje fel és elemezze majd Fábry Zoltán életművét, amely elemzésre vár, 
arra készen áll. Már életében igényelte ezt az író. Élete és halála Ady sorait juttatják eszünkbe: 
„ . . . Ember az embertelenségben . . . Újból-élő és makacs halott. . . " 

Kovács Győző 

Trencsényi-Waldapfel Imre | 

(1908-1970) 
Néhány éven belül egy nagytehetségű család harmadik tudós tagjától s benne egy nemzedék, 

a sajátos arculatú „hatvanévesek" egyik legkiemelkedőbb egyéniségétől búcsúznak barátai 
és tisztelői: klasszikus-filológusok és vallástörténészek, mese-kutatók és a magyar irodalom
történet művelői. 

Korosztályában: abban a generációban, amely az 1930-as években kezdte pályáját, nem ritka 
a sokoldalú alkotó, a bámulatos olvasottságú, figyelmét szinte az egész szellemi életre s az 
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