
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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emelkedő személyiségeinek bemutatása mel
lett csaknem azonos terjedelemben ismerteti 
a magyar munkásmozgalom eseményeit, párt
jait, lapjait és a mozgalomban fontos szere
pet játszó személyiségeit. Végül egybegyűjtve 
közreadja a munkásmozgalom mártírjainak 
adatait, emléket állítva azoknak, akik életü
ket áldozták a proletariátus — az emberiség 
— felszabadításáért. A 3200 szócikket tar
talmazó kötet Öt földrészt átfogó szélességben 
és közel másfél századot átívelő mélységben 
nyújt sokoldalú ismereteket. Az olvasót jól 
eligazító rövid Előszó kitér a szerkesztés főbb 
szempontjaira és a közben felvetődött (sok 
esetben a hármas tagozódású szerkezetből 
adódó) problémákra is. 

A jó lexikon nemcsak adatokat és infor
mációkat közöl, hanem tárgyilagosan orien
tálja is az olvasót. Ebből a szempontból a 
munkálatokban résztvevő mintegy száz tagú 
szerzői, szerkesztői, lektori és munkatársi 
gárdát feltétlen elismerés illeti. Kötetük a 
magyar és a nemzetközi munkásmozgalom 
csaknem minden vonatkozásában jól orien
tál, a szócikkek tömören és tárgyilagos han
gon, sok esetben a legújabb kutatási ered
ményeket is hasznosítva, közlik információi
kat. Olyan sajátosan politika-történeti vagy 
esemény-történeti fogalmakra is kitérnek, 
amelyek noha a munkásmozgalomban részt 
vett idősebb generáció számára közismertek, 
pontos leírásuk a fiatalabb nemzedékek is
mereteit szélesíti (pl. hólabda szervezés, 
lövészárok barátkozás, nyíltsisakos politika, 
szárszói találkozó, szeptemberi tüntetés, vér
vörös csütörtök). És talán még fontosabb, 
hogy a közelmúltat érintő olyan politikai 
fogalmak, mint dogmatizmus, revizionizmus, 
szektarianizmus, személyi kultusz stb. eg
zaktan tudományos és ugyanakkor történeti
leg hiteles leírását is nyújtani tudják. 

A legtöbb gondot a szerkesztőnek — mint 
az Előszóban jelzik — a lexikonba bekerülő 
személyek kiválasztása okozta. És itt nem 
szűk szempontok szerint jártak el, olyan 
személyiségek bemutatására is vállalkoztak 
„a politika, az ideológia, a tudomány, a kul
túra területén", akik nem vettek szorosan 
részt a mozgalomban, de „a munkásmozga
lomhoz kapcsolódóan játszottak kiemelkedő 
szerepet, végeztek alkotó munkát". így kap
tak önálló szócikket a kötetben — többek 
között — Ady Endre, Bölöni György, Darvas 
József, Erdei Ferenc, Radnóti Miklós és 
Veres Péter; s hozzátehetjük, a róluk rajzolt 
tömör kép pontos és jól orientáló. Sajnálatos, 
hogy Illyés Gyula és Déry Tibor, akiknek 
szerepeltetése ugyancsak indokolt lett volna, 
nem kaptak önálló portrét. 

Tárgyilagos leíró hangvételük és a leg
újabb kutatási eredmények beépítése miatt 
külön figyelmet érdemelnek azok a szócik
kek, amelyek a bemutatott személyek egyik-
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másik életmozzanatának megítélése körül 
zajlott viták után, noha indirekt módon, a 
vitás kérdésekben is állásfoglalást fejeznek 
ki, mint például a Bresztovszky Ernőről, 
József Attiláról, Kun Béláról, Kunfi Zsig
mondról vagy Sinkó Ervinről készült szó
cikkek. A Kassák Lajosról rajzolt képben 
is érezni a tárgyilagos értékelés igényét, az 
1917 utáni az és 1919-es Kassák magatar
tását azonban kissé leegyszerűsítve ítéli meg: 
a proletárdiktatúra elvével egészében ugyanis 
nem fordult szembe ekkor, legfeljebb annak 
kultúrpolitikáján belül a pártirányítás elvét 
tagadta. A lexikon egy másik helyén, a Ma 
címszónál mintha már e pozitívabb meg
ítélés alapján foglalkozna Kassák 1919-es 
szerepével a szócikk írója, aki nyilván nem 
azonos a Kassák-portré szerzőjével, hiszen 
a Ma indulásának dátumát is tévesen írja 
le az utóbbi. Néhány más szócikkben, így pl. 
Göndör Ferenc, Matheika (és nem Matejka!) 
János, a szegedi Délmagyarország című lap 
stb. ismertetésében is előfordulnak kisebb 
pontatlanságok. 

Szóvá lehetne tenni, hogy az egyes szó
cikkek szerzői nem egyformán értelmezték 
a „befejezettség" igényét, mert Madarász 
Emil költészete például kap értékelő jellem
zést, a nála jóval jelentékenyebb költő, Barta 
Sándor viszont csak életrajzi leírást kap, 
azt is hiányosan, ugyanis az a körülmény, 
hogy 1938-ban koholt vádak alapján kivé
gezték, nem szerepel a róla készített szó
cikkben. Vagy egy másik példa: Lányi 
Sarolta vagy Nádass József esetében — 
helyesen — szó van a felszabadulás utáni 
tevékenységükről is, viszonylag részletes 
értékelő módon, ugyanez hiányzik Lengyel 
József szócikkéből, mintha azzal, hogy 1955-
ben rehabilitálták és hazatért, befejeződött 
volna írói pályája, holott ekkor kezdődött 
„második írói indulása", mint közismert, 
éppen a szocialista realista irodalomban ho
zott világirodalmi szintű kimagasló eredmé
nyeket az ötvenes évek végén és a hatvanas 
években írt novelláival. Ezek a hiányossá
gok nem érintik a kötet egészét, és a második 
kiadás előkészítése során — reméljük — 
pótolhatók lesznek. Ugyancsak a várható 
kiegészítés érdekében soroljuk fel az alábbi 
írókat, akik méltán helyet kaphattak volna 
a lexikonban a benne megvalósított szer
kesztési elvek alapján is: Forgács Antal, 
Gelléri Andor Endre, Hollós Korvin Lajos, 
Keszthelyi Zoltán, Kis Ferenc, Rideg Sándor, 
Sándor Kálmán, Szüdí György, Vészi Endre 
és Zelk Zoltán. 

Nem óhajtjuk az ún. „hiánylistát" mér
téktelenül felduzzasztani, de érthetetlen, 
hogy Petőfiről csupán az 1942. évi, szobra 
előtti tüntetés és a Petőfi-jelvény során esik 
szó a lexikonban, holott a magyar munkás
mozgalomban mindmáig gyújtó fáklya volt 
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az ő forradalmi költészete. A Germinál íróját hősi halált, ugyancsak méltán szerepelhetne 
is hiába keressük a szócikkek között, pedig a lexikon második kiadásában. Aminek mie* 
a Madzsar-féle Társadalmi Lexikon mind lobbi megjelenését, a Lexikon kiegészített és 
Petőfinek, mind Zolának jelentőségükhöz átjavított, a legfontosabb bibliográfiával is 
mérten szentel teret; kár volt ezt a szép ellátott új kiadását — esetleg két kötetben 
hagyományt megváltoztatni. Christopher — a szakemberek és az olvasók egyaránt 
Caudwell angol költő, az első marxista köl- várják, 
tészetesztétika szerzője, aki az angol KP 
tagjaként a spanyol polgárháborúban halt József Farkas 
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