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A 81. születésnapja utáni napon, június 17-én Nagyváradon 
elhunyt Fábián Sándor költő, műfordító, a váradi magyar iro-
dalmi élet doyenje. 1937. június 16-án született Nagyszalontán. A 
nagyváradi Klasszikus Líceumban érettségizett, majd a maros-
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetben szerzett orvosi 
oklevelet. 1962 és 1966 között Sarmaságon bányaorvos, 1966 
őszétől nyugdíjba vonulásáig Nagyváradon üzemorvos. Alapító 
szerkesztője a Kelet–Nyugat hetilapnak (később folyóirat), az 
egyetlen munkatárs, aki a lap 1996-os megszűnéséig minden 
szám elkészítésében közreműködött.

Első kötete (Nehézszépség) 1964-ben jelent meg az Irodalmi 
kiadó nál, a Forrás sorozatban. Előszót az idősebb pályatárs, az 
ugyancsak dél-bihari születésű Tóth István írt, egyebek mellett 
így fogalmazva: „Lászlóffy Aladár robbanó dinamikája, Szilágyi 
Domokos lázas önmaga-keresése, Jancsik Pál belső izzása mel-
lett valami páratlan józanságot képvisel ez a racionális költé-
szet.” Fábián költészetére a kritika korán felfigyelt. Gyógyításés
ihlet címmel 1962 tavaszán Kántor Lajos az Utunk hetilapban 
méltatta: „Fábián verseit (…) a képek és gondolatok együttes ere-
detisége tette rövid idő alatt népszerűvé, egy sajátos költői látás-
mód, amely mögött felfedezhettük az orvosi hivatástudatot is, a 
gyógyítást életcéljául választott ember humánumát.” Szőcs Ist-
ván az Utunkban1964 júliusában megállapítja: „Fábián verskul-
túrája és érzékenysége folytán alkalmas arra, hogy mint saját 
maga mondja egyik versében, rádió adó-vevő készülékké vál-
jon, amely felfogja és értelmes jelekké változtatja a világ, a lét 
felől szüntelenül áradó üzeneteket.” A Nehézszépség szerzőjét az 
IgazSzóban Szilágyi Domokos így méltatta: „Magatartása a gon-
dolkodó emberé, kinek számára a világ minden dolga jelent 
valamit, következésképp mindennek tanulsága van. Ha szabad 
így mondanom: költői minőségében is letette az orvosi esküt.”

Következő kötetei a kolozsvári Dacia kiadónál jelennek meg: 
Többkék (1972), Nyármadár(1976), Tizenötsorosok, (1981). A Több

Szűcs László

Búcsú Fábián Sándortól

kékről Szőcs István írKöltészetieszmény
agyakorlatban címmel, az Előre 1972. 
augusztus 12-i számában: „Fábián Sán-
dor költői világképe ritka összhangban 
áll a modern tudományosság szemléle-
tével; a tudományos látóhatár nála 
nemcsak ismerethalmaz, nem fitogta-
tott szólamkincs, nem űrbombaszt, de 
szerves látásmódbeli sajátosság.”

1987-ben Nikolits Árpád készíti el Vörös
csuklyában címmel Fábián Sándor sza-
mizdat kötetét . A mű jellege miatt 
abban az időben nyilván méltatást sem 
publikáltak róla. Olyan szövegek meg 
sem jelenhettek volna, mint az Önki
szolgáló című háromsoros: „Polcok közt 
hiába keresel / A kasszához üres kosár-
ral érsz / Áru is önmagad leszel.”

2015-ben a Várad gondozásában jelent 
meg az életművet összefoglaló Arsbre
visvitaidem–válogatottésújköltemé
nyek,műfordítások című könyv. Korábbi 
köteteinek legjobb költeményei mellett 
száz új verset is tartalmaz, nyomtatás-
ban meg nem jelent szövegeket is, öt -
ven év költői termésének legjavát. Utol-
só nyilvános szerepléseit e könyv be -
mu  tatói jelentették Nagyszalontán és 
Váradon. Nyolcvanhoz közel teljes szel-
lemi frissességgel varázsolta el a kö -
zön  séget, a rá jellemző szellemességgel, 
humorral, öniróniával. Ezt a képet őriz-
zük meg róla.
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FőPRóbA
ÉlőVáradperformance

ZudorJános Romániából jöttem címűpoémája
részleteinekfelhasználásávalírtabiró ÁrpádLevente,
KemenesHenrietteésOzsváthZsuzsa.RendezteTasnádi
SáhyPéter

Mindig	valami	nyavalya	jön	rájuk,	most	éppen	ilyen	nyavalya	van	
(ZJ)

OZS
Az	ismeretlen	katona	szobra	

Lombosgesztenyefákalatt
Eladtálseladtalak

Ahogyaláncfűrészeskezdihasítaniavilágot
Énmajdúgynemmondoksemmit
Csaknézek,félretekertnyakkal,minta
mozdítható
Modellezhetőtárgyak,nézek,denemrád
Szóvalcsakfélre
Mertmindigjobbnemtalálkozniegyrég
megbánt
Ismeretlenkatonával,akitéppkettéhasított
Mellkasánálfogvaazérzés,szóvalfélre

2018. április 27-én, Zudor János születésnapján 
a nagyváradi Posticum központban a szerző 
Romániábóljöttem című kötetét tárgyaló szimpó-
ziumot szervezett a Fiatal Írók Szövetsége és az 
Élő Várad Mozgalom. A műről Antal Balázs, Gon-
dos Mária Magdolna és Kiss Ernő Csongor érte-
kezett, majd André Ferenc, Géczi János és 
Selyem Zsuzsa beszélgetése segített a Zudor-

költészet tágabb kontextusainak feltárásában, 
Kemenes Henriette moderálásával. Az eseményt 
Tasnády-Sáhy Péter rendezésében az Élő Várad 
Mozgalom performance-a zárta Biró Árpád 
Levente, Kemenes Henriette és Ozsváth Zsuzsa 
előadásában. Lapszámunkban a performance 
szövegét, két tanulmányt, továbbá Zudor János 
néhány 2016-ban írott versét olvashatják.

Éselfordulazágyonalelkiismeretlen
Százados,maganemtudparancsolnia
katonáinak
Mondanám,ésénpedigmégisezredes,
Egyanyaszültmeztelenkontrollvesztett
Kegyelemdöfésreváróféllábúólomkatona
Ittállokakopottfaszúidegennel,de
Márúgysemmutatkozunkbeegymásnak
Mertatitokvoltaképpaz,hogynemén
vagyokaz,
Akirőlszólnáltevagymostéppén,hanem
Márúgyiskitaláltad,hogyezazegész,hogy
ígyegyremásra
Nemakkorakunszt,csaknéhapipogyagyáva
Azember,devanilyen.Azismeretlenkatonát
ÁlmábanfeloldjaazIstenaszínpadikussból.
Szólj,mertszolgádhalljaszódat.
Énmagamrégannakérzem,egyfélretekertnyakú,
Kopottfaszúismeretlenkatonaszázadosának,
Akifrissenpolírozottláncfűrészével
Éppmostkezdikettéhasítani
avilágot.
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