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A Korparancs Fábry Zoltán első kötete
ként 1934-ben jelent meg először. Volt ugyan 
egy könyve, Az éhség legendája c , a Kárpát-
Ukrajna szegényeiről írt szociográfia, amely
nek 1932-ben kellett volna megjelennie, de 
már a nyomdából elkobozták. A most vál
tozatlan formájában kiadott Korparancsba 
1934-ben addigi írásainak legjelentősebbjeit 
gyűjtötte egybe a szerző. 1955 óta Fábry 
Zoltánnak ez a tizenharmadik kötete, ame
lyeknek több, mint a fele 1945 előtti írásait 
tartalmazza. Aki azonban Fábry munkássá
gát teljességgel akarná megismerni, a több 
gyűjteményes, s a teljes életművet repre
zentáló kötet (Hazánk: Európa. 1967.) 
után is találna felfedezni valót a korabeli 
lapok oldalain. 

Fábrynak, az irodalomkritikusnak s a 
gondolkodónak az indulástól a beérésig tartó 
fejlődésútját talán a Korparancs dokumen
tálja a legjobban. Egy-két tanulmányát, 
ill. tanulmányrészletét már előző könyveiből 
is ismerjük a Tartalékaktivizmus, s a Ma
gyar rapszódia: 1932 címűek a Hazánk: 
Európában is megjelentek — döntő többsé
gükben azonban az 1934-es kis példány
számú kiadáson kívül szinte teljesen hozzá
férhetetlenek. Pedig ezek az írások nemcsak 
azért érdekesek, mert koncentráltan tük
rözik egy polgári humanistaként indult író 
harcos szocialista kritikussá és publicistává 
válásának belső metamorfózisát, hanem mert 
ugyanakkor figyelemre méltó magyar iro
dalmi kordokumentumok. 

A kötet első tanulmánya — Emberiroda
lom — szemléletében, stílusában fényesen 
bizonyítja, hogy Fábry expresszionizmusa 
— s ez vonatkoztatható a magyar forradalmi 
avantgárdé egészére is — sokkal erősebben 
kötődik Ady életművéhez, mint ahogyan 
ezt irodalomtörténetírásunk eddig szá
mon tartotta. Már ebben az első tanul
mányban is benne van Fábry Zoltán írói 
egyéniségének minden lényeges vonása: afo-
risztikus tömörségű stílusa, sűrű telítettségű 

mondatai, merész szóösszetételeket alkotó 
nyelvújító készsége, lényegre törő igazság
kereső szenvedélye, mellyel a véglegesség 
igényével próbál mindent megfogalmazni. 
Ezen alaptulajdonságok határozták meg 
Fábry Zoltán útját, mely törvényszerűen 
vezetett a marxista világ- és társadalom
szemlélet vállalásához. Ugyanakkor e vég-
legesség-igény, az abszolutumra törés vált 
később szubjektív feltételévé annak, hogy 
e szemlélet kormeghatározta átmeneti szél
sőségeinek, neofita túlbuzgóságból fakadó 
dogmatizmusának hivő prófétájává váljon. 
A kötet második nagyobb tanulmánysoro
zata — középpontjában a kassáki aktivista 
költészet sok vonatkozásban máig igen találó 
és helytálló elemzésével — már a szocialista 
kritika „gyermekbetegsége" tüneteit is 
magán viseli. Az irodalomtörténetírás, de 
igen tiszteletre méltó módon maga Fábry 
Zoltán is, kellő kritikával nézett szembe 
az egykori szélsőségekkel: „Csuda fura 
muszáj Herkulesként tartottunk ki posztun
kon, de portánkat végül mégiscsak a magunk 
elképzelése, az osztályharc törvényei szerint 
alkottuk meg, és gondolkodás, sőt irgalom 
nélkül vetettünk ki belőle mindent és min
denkit, akit nem éreztünk odatartozónak. 
Amit később a fasizmus fő ismérveként átkoz
tunk és pellengéreztünk — a kizárólagossá
got és tekintetnélküliséget — azt igazunk 
tudatában tiszta szívvel, korparancsként 
gyakoroltuk." (F. Z.: Kúria, kvaterka, kultúra. 
Pozsony, 1964. 11.) 

A kizárólagosságból következő hibák 
tanulságai történelmi tanulságok, s ha ezeket 
nem is felejthetjük el, korunkból nosztalgiá
val tekinthetünk vissza az elkötelezettség
vállalásnak arra a mértékére, amely Fábry 
Zoltán minden sorát meghatározta, s amely-
lyel mindig az elnyomottak, az alullevők 
oldalán állott. A kötet kisebbik felét az író 
publicisztikájának olyan írásai alkotják, 
amelyekben ezen elkötelezettség jegyében 
az európai irodalomban a legelsők között 
figyelmeztet a fasizmusnak az emberiség 
ellen készülő merényleteire. 
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