Gágyorék egy-egy előadás hátterét milyen gondosan megtervezik. A Kulcskeresők
alkalmából a szinház büféjében Örkény egyik prózai művére készült képzőművészeti kiállítás nyílt, Kocsis drámájához egy fotósorozat kötődött, a színház utcai
vitrinjei gondos és ízléses kiállításban hívogatják az érdeklődőt. Szigeti László elgondolása szerint készült plakátok színházi gondolattal és képzőművészeti igényességgel szolgálják a propagandát — vajha az utcán kiragasztva is láthattuk volna!
S lapozzuk át a Kulcskeresők műsorfüzetét! Eredeti irodalmi igényességű anyagok.
Ebben is a hídszerepet hangsúlyozván. Karol Wlachowsky műfordító Örkény Istvánnal való találkozását írja meg, Nánay István Budapestről szól, Jiri Danek színházi
áttekintése Örkény prágai népszerűségét méltatja. Aztán Szigeti László, Gágyor
Péter, Koncsol László, Tőzsér Árpád, Grendel Lajos gondolkodik kis esszében a
Kulcskeresőkről.
S ha a tervezettel ellentétben nem is láttuk, de hozzágondoljuk, s némi információ alapján ismerjük, hogy Gyurkó László Don Quijotéja és Tajovsky klasszikusnak számító játéka jelzi még az alig egy esztendeje tartó Gágyor—Szigeti-korszakot,
akkor úgy sejthető, hogy Kassán tudják tennivalójukat. Komoly m u n k á n a k feszülnek. Fábry Zoltán jegyében. A vox humanát hallatva. Csak hosszan adassék nekik
tér és bizalom.
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Fábry Zoltán sírjánál*
tisztelegni egyet jelent a számadástétellel. Mert Fábry Zoltán, az ember, s a F á b ry Zoltán-i életmű a mi számunkra, utódokéra, ezt jelenti; vagy legalábbis ezt
kéne, hogy jelentse. Nemcsak az emlékezés ünnepi perceiben, de hétköznapjaink
során is.
Azért mondom ezt most és itt, mert az ünnepnapokon elégszer elsoroltatik
remetevolta, stószi magánya, a stószi mérték igénye, rangja; egy sor jelző, amely
egy-egy adott helyzetet próbál úgy fontossá tenni, hogy éppen a teremtő magány,
a Fábry Zoltán-i igényesség és ethosz cselekvő — tehát jobbító — hitele nincs
jelen. Csupán szavak kopognak faltól falig, s közöttük bénaság és merevség, némaság és közöny. Sokszor tapasztaltam, hogy míg róla beszéltek, ő nem volt jelen.
Nem volt jelen emberségének és emberségéből táplálkozó életművének szelleme.
Márpedig számunkra nem a jelzőkkel felékesített Fábry Zoltán a fontos, hanem
az a Fábry, akinek élete és munkája jelenünk szerves része; az a Fábry, s az a
fábryas életmű, amely nemzetiségi gondjaink közepette felvetődő kérdéseinkre — ha
kérdezzük — használható és eligazító válaszokat ád.
Sajnos ritkán kérdezzük! Pedig szava volna elég mai gondjaink felől. Nemzetiségi valóságunk, nyelvünk állapota, közgondolkodásunk színvonala, irodalmunk
alakulása-fejlődése az ő munkáiban nyert megbízható eligazodási lehetőséget azok
számára, akik felelősséggel vállalják a folytonosság megteremtésének egyáltalán
nem könnyű feladatát.
Tudom, s r a j t a m kívül sokan tudják, hogy amit Fábry reánk testált, nem
könnyű örökség. Nem könnyű, mert élni vele egyet jelent a cselekvéssel. Mert a
* Elhangzott Stószon, 1981. november 21-én.
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Fábry-örökség lényege a cselekvés. A némaságban a kimondott szó; a mozdulatlanságban az első görcsoldó mozdulat, a szellemi tunyaságban révedezőkre a gondolat ostorcsapása; a lehunyt szeműek és látni nem merők számára a napfény
megmutatása, a bedugult fülűek számára a vox humana igazsága.
Fábry sírjánál állva okkal s joggal kérdezhetem: élünk-e az általa ránk hagyott örökséggel?! Felemeljük-e szavunkat ott, ahol némaságot találunk? Oldjuk-e
a még meglevő merevséget cselekvő kéznyújtással, segítő mozdulattal? Segítünk-e,
hogy a szellemi restség, renyheség, tunyaság a gondolat ostorcsapásaitól elmeneküljön tájainkról? Megpróbáltuk-e a nézni és látni nem merőket a szellem napvilága felé fordítani, s a vox humana igazát eljuttattuk-é a bedugult fülűekhez?
Dolgunk volna elegendő, tennivalónk volna számtalan. S tudom, vannak, akik
végzik is a magukra vállaltakat. Ezért a mai számadástételkor itt Fábry Zoltán
sírjánál nem kell szégyenkeznünk. De van még elvégeznivalónk, közös elvégeznivalónk is elég. Nagy és kis emberi dolgainkban, nagy és kis közösségeinkben egyaránt. S ezekhez a feladatokhoz kell, hogy megtanuljuk Fábry Zoltántól a legnehezebbet: méltóságunk megőrzését. Hogy kis és nagy dolgainkat mindig fölemelt
fővel vihessük végbe úgy, hogy ne alacsonyodjunk le soha senki előtt, s úgy, hogy
senkit se alacsonyítsunk le emberségében.
őrizzük Fábry Zoltán legfontosabb üzenetét, s éljünk vele. Legyünk méltóak
a sírján levő kilenc bronzbetűhöz.
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