
TÜSKÉS TIBOR

Arcképvázlat Fábián Istvánról
Egy "tudós tanár" pályája

Fábián István 1903. január 12-én született Szombathelyen. Szülei kisiparosok, a
városban házuk van. Amikor 1947 májusában a Sorsunk "szombathelyi számot"
jelentet meg, Várkonyi Nándor, a szerkesztő Fábián Istvántól kér bevezető írást.
Az értelmet, a rációt mindig az érzelmek fölé helyező szerző rá jellemző módon
kezdi esszéjét: "Ne beszéljünk hát érzéseinkről."Három Szombathelyt idéz meg:
a régi és a még régebbi várost, a rómaiak alapította Sabariát, a gyermekkor
Szombathelyét, és a Trianon utáni, a nyugati országrésztől. a "hátországától"
elszakított "csendesebb és nyugodtabb" tisztviselő várost. Emlékeit azonban
nem tudja elnyomni, utána jönnek. Ujra latja a temetőben az öreg sírkövet,
amely alatt dédszülei alszanak, látja a gyermekkori város jellegzetes alakjait, az
öreg kanonokokat, a vasárnap délelőtt sörözö polgárokat, az öreg utcaseprőt.

akinek évente egyszer, nagycsütörtök napján, a püspök megmosta a lábát. 1947
ben még él két öreg ember a városban: "anyám és apám".

Fábián István pályája a kiküzdött eredmények és kudarcok sorozatából, a
fölmutatott értékek és a keserű csalódások, az újrakezdések és a letörések
hullámhegyéből és hullámvölgyéből épült.

Szülővárosában1921-ben sikeres érettségi vizsgát tesz, majd beiratkozik a
Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára, s a párizsi
École Normale Supérieure mintájára alapított, híres-neves Eötvös Collegium
lakója lesz. Magyar és francia szakos középiskolai tanárnak készül. Kitűnő

professzorok, Eckhardt Sándor, Gombocz Zoltán és Horváth János előadásait

hallgatja, Több ízben tesz külföldi tanulmányutat: 1925-26-ban a párizsi Sor
bonne-on tölt egy tanévet ösztöndíjjal, továbbá Bécsben, Berlinben és Peru
giában jár. Egyetemi tanulmányai végén filozófiai doktorátust szerez, disz
szertációja 1927-ben nyomtatásban megjelenik. 1927-tőI1934-ig a premontrei
szerzetes rend által vezetett gödöllői francia gimnáziumban tanít. Ezt köve
tően előbb Mátyásföldön, majd egy évig a budapesti X. kerületi állami Szé
chenyi István Gimnázium tanára. 1941-ben a pécsi Széchenyi István gimná
zium igazgatásával bízza meg a minisztérium. A gimnázium az Erzsébet Tu
dományegyetem gyakorló iskolája. Terve, célja, hogy az egyetemen taníthas
son. Tanulmányai, cikkei, kritikái országosan ismert folyóiratokban jelennek
meg, irodalomtörténeti tárgyú könyvei látnak napvilágot. Am hiába szerez
1946-ban egyetemi magántanári képesítést, nem kerül az Erzsébet Tudo
mányegyetemre. Korábban az egyetem nem hívja meg tanárnak, később az
egyetem bölcsészeti kara szünetelteti működését. Nem egyetemi előadásokra
készül, a gimnázium évkönyveit szerkeszti.

A Széchenyi Gimnáziumot 1948-ig igazgatja. A "fordulat évében" - míg
iskolájából több tanártársa a pécsi tanárképző főiskolára illetve az egyetemre
kerül - a korábbi rendszer igazgatóját egyszerűen áthelyezik, s az államo
sított, volt cisztercita gimnáziumba köztanárnak osztják be. Fábián Istvánnak
azonban nem lehetett munkakedvét elvenni. Amikor a megszüntetett Janus
Pannonius Társaság és a betiltott Sorsunk után újjászerveződika város iro-
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dalmi élete, megalakul a helyi írócsoport, megindul a Dunántúl című folyó
irat és a helyi könyvkiadás, Fábián István munkára jelentkezik. "Ocsi bácsi"
- ahogy a baráti kör nevezi - a folyóirat egyik leggyakrabban közölt, meg
becsült munkatársa, s a helyi könyvkiadó történelmi tárgyú, a gyulai vár
védelmérőlszóló ifjúsági regényének kiadását tervezi. Rokonszenves, a baráti
beugratásokra, tréfákra is fogékony alakját később a szerkesztő, Szántó Tibor
idézte föl. "Ismeretlen és nem felejthető látvány: az éjszakai játszótéren egy
tanár, nagyra értékelt irodalomtörténész, akadémiai munkatárs, a botját
ügyesen alkalmazva, virgoncan hintázik... Új nevét kackiásan vállalta. A mo
solya huncut volt. Sokszor jött fel; csak úgy, és üldögélt ott a szerkesztőség

ben, szinte várva, hogy már történjék valami." A tervekre, reményekre azon
ban jön a hidegzuhany: az 1956-os forradalom leverése. A Dunántúlt betiltják,
a könyvkiadást felszámolják, a helyi írócsoport több tagja börtönbe kerül.
Fábián Istvánt közvetlen megtorlás nem éri, változatlanul a Nagy Lajos Gim
náziumban tanít. Amikor pár év múlva Jelenkor címmel ismét irodalmi és
művészeti folyóirat indul Pécsen, bekapcsolódik a lap körül szerveződő iro
dalmi életbe, támogatja a fiatalokat, magvas tanulmányokat publikál, iroda
lomtörténészi munkájához a Magyar Tudományos Akadémia támogatását is
megkapja. Ennek eredménye az a terjedelmes tanulmány, amely Széphistóriá
ink és a deákok címmel a Filológiai Közlönyben jelenik meg. Délelőtt a gimná
ziumban tanít, este diákjaival színházi előadásra ül be, szabad idejét az írói,
a tudományos munkának szenteli. 196o-ban már súlyos beteg. Jellemző, hogy
utolsó, posztumusz munkája is szolgálat, irodalomtörténeti érték megmenté
se. Egy derék niklai cipészmester, Hársházi István összegyűjtötte azokat a
mondákat, amelyek falujában Berzsenyi Dánielről a parasztok körében éltek.
Ezt a kéziratot kellett a Jelenkor számára gondozni, közölhetővé tenni. A
kérésemre vállalt munkát Fábián István már betegágyában végezte el. Ami
kor meglátogattam, láttam, hogy deszkaállványt csináltatott, arra helyezte az
írógépet, hogy ágyban ülve is tudjon dolgozni. 1961. augusztus 4-én hunyt
el. Mindössze ötvennyolcadik évét töltötte be. A Jelenkorban rövid nekrológ
ban búcsúztam tőle. Csorba Győző Séta és meditáció című kötetének (1965)
egyik szép versét, a Felhőt ajánlotta Fábián István emlékének:

Számodra ennyi volt hát. 
(Számomra mennyi lesz?)
Zavartan gondolok rád:
mi ez? mi ez?

Békét terít a kertre
a tücsökhangú est. 
ilyen könnyen vége lenne?
Mi ez? mi ez? mi ez?

Amikor Rónay György Gödöllőn bentlakó diákként a premontrei gimná
ziumba járt, a hetedik és a nyolcadik osztályban Fábián István tanította a
francia irodalomtörténetet. Neki, a nála tíz évvel idősebb tanárnak mutatja
meg első verseit, tőle kér és kap írásaira először szakszerűbírálatot, s amikor
az érettségi évében, 1931-ben megjelenik Rónay György első verseskötete. A
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tulipánok elhervadnak, a könyvről Fábián István ír elismerő kritikát a Napke
letben. Később Rónay György több alkalommal fölidézi Fábián István alakját.
Amikor a hetven éves Eckhardt Sándort köszönti a Vigiliában (1961. 7.), így
emlékezik vissza: "Tanár akartam lenni, a magam emberemlékezete óta. Ma
gyar mellett milyen szakot válasszak? Franciát tanultunk a reálgimnázium
ban, német s latin mellett. Fiatal tanár, frissen kikerült tanítványa tanította a
franciát; ma már bizony nem fiatal tanár, s amellett neves tanulmányíró,
esztétikus, Halász Gábor, Szerb Antal nemzedékébe tartozott: Fábián István.
Attól fogva, hogya francia irodalomtörténetet kezdte tanítani (az akkori he
tedik-nyolcadikban), el sem tudtam képzelni, vérszegény francia tudásom
ellenére sem, hogy más szakot vegyek másodiknak. Fábián István, aki év
közben zöldfülű verseimet és botladozó fordítás-próbáimat bírálgatta, köny
vekkellátott el s irányítgatott, év végén kioktatott filozopteri teendőim felől.

Hogy kit hallgassak, kinél igyekezzem vizsgázni. Magyar irodalom: Horváth
János. Magyar nyelvészet: Gombocz Zoltán. Francia: Eckhardt Sándor. Ez
utóbbi, mondta, nem lesz könnyű. Kemény ember. De nem fogod megbánni.

Nem bántam meg. S máig friss hálával köszönöm magamban mindig Fá
bián Istvánnak, ha rá gondolok, vagy ha egy-egy tanulmányát olvasom a
Jelenkorban, hogy ilyen jól igazította el az utamat..." Ezeket a sorokat Fábián
István talán még olvasta, s azért is idéztem ilyen hosszan, mert az írás tudo
másom szerint később nem jelent meg a Rónay cikkeit, jegyzeteit tartalmazó
egyetlen kötetben sem. A Fábián Istvánról szóló másik utalása egy bírálatban,
a Sorsunk történetéről szóló kritikában olvasható. Ez is először a Vigiliában
látott napvilágot 1967-ben, majd Rónay fölvette Kutatás közben című gyűjte

ményébe. "Fábián István - ezt Pécsett tudják a legjobban, hiszen élete javát
ott töltötte - a Halász Gábor, Szerb Antal nemzedékének volt a tagja, ízlé
sében, fölfogásában talán éppen Halász Gábor sajátos konzervativizmusához
állt a legközelebb; erősen francia tájékozódású és műveltségű szellem volt, a
franciáknál is alighanem a leginkább bizonyos konzervatív színezetű árnya
latok (például Seilliére) iránt érdeklődött; a harmincas évek végének, negy
venesek elejének nemzedéki vitáiban, melyek elsősorban a klasszicizmus kér
dése körül folytak, többször is szót emelt, részben a Napkeletben, részben a
Magyar Szemlében, talán kicsit akadémikusan ugyan, de alapjában, azt hi
szem, mégiscsak fogékonyabban az akkori fiatal irodalom, a harmadik nem
zedék irodalma iránt, mint amilyen a maga nemegyszer doktrinér ridegségé
ben Halász Gábor volt."

Fábián István neve azokban a levelekben is fölbukkan, amelyeket 1961-ben
Rónay Györgytől kaptam. Január 2-án, amikor néhány versét küldte el, a
gépelt levélhez az alábbi, kézzel írt sorokat fűzte: "Nem tudom, összejössz-e
olykor Fábián Istvánnal. Ha igen, kérlek, mondd meg neki, hogy sok-sok
szeretettel köszöntöm és hálával gondolok rá úgy is, mint hajdani francia
tanáromra, aki talán nem is gondolja, milyen sokat köszönhetek neki." Május
l-jén írt levelét így zárta: "ha olyan pécsiekkel találkozol, akiket ismerek
(Csorba, Fábián Pista bácsi, Székely Júlia, a zenész), kérlek, add át nekik
üdvözletemet."

Rónay György kétszer is említi: Fábián István Halász Gábor, Szerb Antal
nemzedékébe tartozott. - Mit jelent az, hogy "egy nemzedék egyik irányának
érdemes képviselője volt"? A sort más nevekkel is kiegészíthetjük, például
Keresztúry Dezső, Cs. Szabó László nevével. Nemcsak arról van szó, hogy
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születési dátumuk viszonylag közel esik egymáshoz, s nemcsak arról, hogy
rokon műfajt művelnekaz ún. esszéíró nemzedék tagjai, hanem arról is, hogy
Fábián István velük összemérhető tehetségű, képességű, fölkészültségű és
műveltségű kritikus és irodalomtörténész volt. Indulásakor, pályája kezdetén
ez világosan megmutatkozott. Egyrészt kölcsönösen figyelik egymás munká
ját. Amikor például 1938-ban megjelenik Halász Gábor Az értelem keresése
című, irodalmi tanulmányokat tartalmazó kötete, a könyvet a Napkeletben
Fábián István ismerteti. A Fábián István szerkesztette Magyar írók leveleiről

(1938) viszont Halász Gábor ír elismeréssel a Nyugatban, a válogatást "úttö
rő", "intelligens és sokszempontú" munkának nevezi, mely "egyaránt kielé
gíti a stílustörténet ínyenceit és a kis érdekességek böngészőjét is". Fábián
István e munkájáról egyébként Szerb Antal is kritikát közöl. - Másrészt
rokon érdeklődéssei fordulnak a fiatalok felé, s bekapcsolódnak abba a vitá
ba, amely az utánuk következő nemzedék pályára lépése körül kialakul. A
vitában Szerb Antal és Halász Gábor talán harciasabban, élesebb, szélsősége
sebb hangon szólal meg, Fábián István megértöbb. kiegyenlítő álláspontot
képvisel. Mindkét alkalommal, a Magyar Szemlében is (1939), a Napkeletben
is (1940) jobbára csak összefoglalja a vita menetét, s a maga békülékenyebb,
a Nyugat harmadik nemzedékével kapcsolatos toleránsabb álláspontját má
sok véleményének ismertetésébe rejti.

Mi az a sajátos színezet, kritikusi, irodalomtörténészi magatartás, amit Fá
bián István az esszéíró nemzedék sorában képvisel? - A huszadik század
első évtizedeiben a magyar tudományosságban - így az iroda
lomtörténetírás és a kritika módszerében - alapvetőert két irány uralkodott.
Az egyik a konzervatívnak, túlhaladottnak mondott pozitivizmus volt, a má
sikat, az újat, az előremutatót szellemtörténetnek szoktuk nevezni. (Az előbbi

iskolapéldája Beöthy Zsolt és Pintér Jenő irodalomtörténetei, az utóbbi leg
jellemzőbb, legjelesebb hazai képviselőjeThienemann Tivadar.) Fábián István
pályája is e két irányzat vonzásában indul, s már kezdetben mintha valahol
a kettő között kívánna elhelyezkedni. Doktori értekezését A francia konzerva
tivizmus filozófiai alapvetőiről, Mauras-ról, Seilliére-ről, Maritain-ről írja, de a
tanulmány Thienemann folyóiratában, illetve különnyomatban az általa gon
dozott Minerva Könyvtárban jelenik meg 1927-ben. Fábián Istvánra a legna
gyobb hatást professzorai közül Horváth János gyakorolta. Horváth János
első, alapvető módszertani tanulmánya, a Magyar irodalomismeret is a Miner
vában lát napvilágot 1922-ben, később azonban - főképpen saját iroda
lomtörténészi gyakorlatában, nagy, összefoglaló műveiben - eltér a szigorú
értelemben vett szellemtörténeti módszertől,és sajátos, rá jellemző, iskolate
remtő metódust alakít ki és alkalmaz. E módszer két kulcsfogalma a tárgyi
hűség (ezt a pozitivizmusból vette át) és az önelvűség (ebben az irodalmat
autonóm művészetnek tekintő szellemtörténetet követi). Fábián István Az
irodalomtörténetírás módszereiről 1941-ben írt tanulmányában sorra veszi korá
nak jellegzetes irányait, iskoláit, a pozitivizmust, a szellemtörténetit, a szo
ciológiai szempontokat követőt, a törzstörténetet, a Wölfflin-féle ízlés történe
ti módszert, a problématörténetet, az eszmetörténetet, majd ezt írja: "Az iro
dalomtörténetírás különleges feladatát egyedül Horváth János látta meg, és
foglalta rendszerbe." Egyetértéssel idézi az irodalomról Horváth János
"klasszikusan egyszerű" meghatározását: írók és olvasók viszonya írott mű
vek közvetítésével"; majd így zárja dolgozatát: Horváth János "az irodalmi
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ízlés fogalmával elméletébe olvasztja az ízléstörténeti módszert, az irodalmi
tudat fogalma pedig elősegíti az eszme-, probléma- és szellemtörténeti kuta
tásokat, de csak a tárgyi hűség határán belül, azaz, ha nem hamisítjuk meg
e módszerekkel az egyes korszakok sajátos felfogását." Nevezhetjük ezt a
módszert (rosszalva) eklektikusnak, (helyeselve) szintézisteremtőnek, ki
egyenlítőnek. Valóban nem forradalmian újító, de nem is szélsőséges és
egyoldalú. Időtálló eredményei, mindenekelőtt Horváth János alapvető mű

vei, A magyar irodalmi műveltség kezdetei (1931), Az irodalmi műveltség megosz
lása (1935) és A reformáció jegyében (1953) hasznosságát igazolták. Fábián Ist
vánt irodalomtörténeti tárgyú művei Horváth János egyik legértőbb, önálló
kutatási eredményeket is elérő tanítványának mutatják.

Abban is Horváth Jánost követi, hogy irodalomtörténetírás és kritika egy
ségét vallja. Egyfelől: "Az irodalomtörténet kritika is kell, hogy legyen. Kri
tika nemcsak abban az értelemben, hogy a művek halmazából kiválogatja a
legértékesebbet, hanem abban az értelemben is, hogy közelebb kell hoznia a
régiség nagy alkotásait a mindenkori olvasóközönséghez." Ezt a célt kívánta
szolgálni úttörő munkájával, a magyar írók levelezésgyűjteményével.Ennek
előszavában írja: "Az igazi cél az volt, hogy az olvasó - diák és felnőtt 
jobban ismerje meg irodalmunk nagyjait. Iróink szoborszerűvé merevedtek a
köztudatban: méltóságos pózokkal ruháztuk fel őket, túlságosan hangsúlyoz
tuk jó tulajdonságaikat, annyira idealizáltuk őket, hogy már kényelmetlenek.
Emberi mivoltukban talán nem bámuljuk őket annyira, de közelebb kerülnek
szívünkhöz, s néha - talán jobban meg is becsüljük őket." Másfelől: a kritika
irodalomtörténet is kell, hogy legyen: alkalmazzon időtálló mércét, válogassa
ki, szelektálja az élő irodalom maradandó értékeit. Vagyis nemcsak minden
letűnt, klasszikus kor irodalma volt egyszer élő, eleven irodalom, hanem
minden élő, eleven kor kritikája is szolgálja a maga eszközeivel az iroda
lomtörténetírást, rostálja meg a műveket, karózza, támogassa az újat, segítse
érvényesülni az alkotásokat, mert minden kor élő irodalma egyszer - leg
jobb, maradandó műveiben - klasszikus irodalom lesz.

Fábián István kritikusi tevékenysége a folyóiratokban bontakozott ki. Az
is jellemző, hogy hol publikált, az is, hogy hol nem. Egy időben általában
egyetlen laphoz kapcsolódott. Kezdetben a Napkelet állandó munkatársa
volt, azé a folyóiraté, amelyben 1931-ig Németh László írta kritikai naplóját,
s ahová Szerb Antal és Halász Gábor is sokat dolgozott. Emellett jó kapcsolat
fűzte az 1935-ben indult Vigiliához: a folyóirat következő évi második szá
mában jelent meg nagy tanulmánya, a Kódexirodalmunk és a misztika, majd
több kritikai írása. Ide 1939-ig dolgozik. Továbbá ír a Korunk Szavába, a
Magyar Kultúrába, nem találjuk viszont nevét olyan fontos, meghatározó
jelentőségű lapban, mint a Nyugat, s hiányzik a korszak jellegzetesen irány
zatos fórumairól is, mint a Válasz vagy a Szép Szó. Jelen van viszont a mér
sékelten konzervatívnak számító, ugyanakkor jelentős tudományos erőket

mozgósító Magyar Szemle hasábjain, s ide, a Magyar Szemle Társaság Kin
csestár nevű sorozatába írja 1941-ben - a sorozat 31. számú köteteként - A
magyar irodalom kis tükre című munkáját. Amikor Fábián István Pécsre költö
zik, elszakad a fővárosi irodalmi élettől, a nagy folyóiratoktól. Egy-egy pub
likációja még megjelenik Pesten (például Németh László több rnűvéről szóló
írása a Fiatal Magyarságban, könyvkritikák a Diáriumban), ettől kezdve
azonban következetesen vállalja a vidéken élő kritikus és irodalomtörténész
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szerepét, s jobbára csak a Pécsen szerkesztett irodalmi folyóiratokba, a Sor
sunkba, a Dunántúlba és a Jelenkorba dolgozik.

Fábián István szívvel-lélekkel tanár volt: ismeretek átadója, közvetítője,

tolmácsolója. Amikor a pécsi Széchenyi István gyakorló gimnázium tanára
lett, hivatásszerűen is foglalkoznia kellett az irodalomtanítás módszertaná
val. Ebből a munkából nőtt ki az az antológia, amely Magyar diák verseskönyve
címrnel jelent meg 1943-ban. A gimnázium nyolc osztálya számára kitűnő, ma
is példamutató, érvényes segédkönyvet szerkesztett. A kötet első része - osz
tályokra bontva - a törzsanyagot tartalmazza, negyvenöt verset, a kötet máso
dik felében a szerzők nevének ábécé rendjében száznyolcvanöt "ajánlott" költe
ményt találunk. A művekhez esztétikai magyarázatot és szabatos, pontos, tar
talmas, fellengzősség nélküli szó- és szövegmagyarázatot fűz: az iroda
lomtanításban az explication de texte módját követi és ajánlja. Az irodalom ér
telmezésével, elemzésével, kutatásával kapcsolatos nézeteit jól tükrözi az előszó

néhány mondata: "Eredetiségre nem törekedtem... Igyekeztem általánosan elfo
gadott véleményeket bevált módszerrel előadni." Legföljebb alkalmanként vil
lant föl "egy-egy eredeti ötletet"; alapvetően "a középutat kerestem" - írja.

Irodalom- és történelemszemléletét a nemes és nyílt, a szabad és hajlékony
konzervativizmus jellemzi. Ahogy a hazai és a világirodalmi örökség meg
ítélésében Horváth Jánosra támaszkodott, úgy a történeti és társadalmi jelen
ségek értékelése tekintetében, a tudományos gondolkodásban Szekfű Gyula
volt iránymutató csillaga. Ez leginkább az adomáról írott nagyszabású tanul
mányából olvasható ki (Az adoma irodalmunkban, 1943). Az adomát, mint irodal
mi műfajt s a műfajt hordozó társadalmi osztályt, a közép- és kisnemesség tár
sadalmi és történeti szerepét éles bírálattal illeti. Ez a nemes konzervativizmus
védte meg ifjúkorában a szélsőségektől, attól, hogy belekeveredjen a népi-ur
bánus vitába, s ennek a nemes konzervativizmusnak köszönhető, hogy élete
utolsó tizenöt évében, amikor kötelező divattá vált a marxizmus, mentes tudott
maradni az irodalompolitika kívánalmaitól és egyoldalúságától. Ezt még akkor
is elkerülte, amikor olyan kényes kérdésekről értekezett az ötvenes évek máso
dik felében, mint a nyugati kép a mai világirodalomról, vagy a modernség a
nyugati irodalomban, vagy az egzisztencializmus kérdése. E tanulmányai azt is
igazolják, hogya magyar irodalom jelenségeit mindig világirodalmi távlatban
tudta szemlélni, elsősorban a francia irodalomhoz viszonyította.

önálló irodalomtörténeti eredményei nem a szintézisteremtésben, a kor
szakokat átölelő vizsgálódásban vannak, hanem a részletkutatásban. Ha an
tológiát szerkeszt, ha az irodalomtörténetírás módszereirőlelmélkedik, ha kis
magyar irodalomtörténetet ír, akkor általában összefoglal, mások eredménye
ire támaszkodik. De ha a kódexirodalom kérdéseit vizsgálja, ha az adoma
szerepét elemzi, ha széphistóriáinkkal foglalkozik, akkor az iroda
lomtörténetírást gazdagító új eredményekre bukkan. Két l}agy szerelme van:
a régi magyar irodalom és a modern francia irodalom. Altalában az újhoz
vonzódik, az új, kipróbált értékekhez, de neofita buzgóság, talmi lelkendezés
nélkül. Ha korának íróival foglalkozik, ha a kortárs irodalom jelenségeit vizs
gálja, túllép a merev, elutasító konzervativizmuson, s szívesen hívja föl a
figyelmet az általa megbecsült új értékekre. Ez az érzékenység jut kifejezésre
a korszerű irodalomtanítás számára friss szemmel összeállított "segédköny
veiben". 1938-as levelezésgyűjteményében tekintélyes helyet foglalnak el a
Nyugat írói, Juhász Gyula, Kosztolányi, Babits, Ady, Kaffka Margit levelei.
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Versantológiájában pedig 1943-ban nemcsak a Nyugat "nagy öregjeit" szere
pelteti, hanem fölveszi az akkor legjobbnak számító költőket, a Nyugat második
nemzedékének a tagjait is, lllyést, József Attilát, Dsida Jenőt, Szabó Lőrincet.

Írásait megbízhatóság, tárgyi hűség, az alapszövegek ismerete jellemzi.
Szívesen mélyed el részletkérdésekben, olyan mértékben, hogy néha már ma
ga is bakafántoskodásnak mondja. Ezt azonban sosem öncélúan és hivalko
dón, a maga dicsőségének a fölmutatása érdekében, hanem a tárgy iránti
tiszteletből teszi. A kutatókra, a maguk munkájával eltelt tudósokra nem
mindig jellemző erénnyel bír: szerény. A széphistóriákról írt tanulmányának
nyolcvan lábjegyzetében egyszer sem hivatkozik saját munkájára, pedig te
hetné. Pontossága, precizitása végtelen: a különnyomatban átadott tanul
mányának szövegében még a fölösleges zárójelet is korrigálja, s az elmaradt
kötőjelet is pótolja kézzel. Irásainak nyelve inkább dísztelen, mint metafori
kus. Nem pályázik szépírói babérokra. Pontosan, feszesen, dísztelenül fogal
maz. Szívesen és jól, pontosan és találóan idéz. "Ahol csak lehet, idézek, hogy
elkerüljem azt a látszatot, mintha erőszakosan elemezném ki az íróból azt,
amire a további fejlődés folyamán szükségem van" - írja. Csak néha nyomja
meg a tollat, s ha általa e1marasztalható jelenségről beszél, nem rejti véka alá
ironikus hajlamát sem. Ha kell, egyetlen mondatba bele tudja sűríteni véle
ményét egy műről. Barabás Abelnek Vas Gerebenről szóló terjedelmes, de
igen gyenge könyvéről mondja: "Barabás Abel könyvének legfőbb érdeme,
hogy alkalmat adott Zsigmond Ferencnek egy kis tanulmány megírására."

A kritikus, az irodalomtörténész legnagyobb fájdalma az írásain, az ítéle
tein átlépő idő. Művek helyett új művek és új kritikusok jönnek, iroda
lomtörténészek hiányzó helyét újabb irodalomtörténészek töltik be. Ritkán
adatik meg, hogy egy alkalmi kritikát érdemes újból idézni, egy iroda
lomtörténeti munkát érdemes újból kiadni. Bár erre is van példa: Gyulai Pál
Vörösmarty-életrajza, vagy Horváth János, Szerb Antal irodalomtörténeti
munkái alkalmasak és érdemesek az újbóli megjelentetésre. Még nagyobb
kísértő a felejtés, a közöny, a nemtörődömség. Fábián István tanítvány volt
és nem iskolateremtő mester. De olyan tanítvány - s ez nem lebecsülhető

érdem -, aki másokat is az irodalmom ismerőivé. tisztelőivé tett, a művek

esztétikai örömében részesített, s egy nehéz korban a tudósi helytállásra tisz
teletreméltó példát adott. Születésének kilencvenedik évfordulója mulasztá
sokra figyelmeztet. Mindenképpen helyénvaló lenne, ha abban a szombathe
lyi vagy pécsi műhelyben, ahol már megszülettek a Kocsis László, Várkonyi
Nándor, Bárdosi Németh János, Szederkényi Ervin, Pákolitz István munkásságát
adatszerűen regisztráló munkák, elkészüljön a Fábián István működését föltáró
s a további vizsgálódást megalapozó, forrásként használható bibliográfia is.
Emellett kívánatos lenne, ha Fábián István ma is időszerű könyvei - legfőkép

pen az irodalomismeretet kitűnően szolgáló levelezésgyűjtemény - újból meg
jelennének, valamint legjelentősebb irodalomtörténeti tanulmányait és kritikáit
kötetbe gyűjtenék és kiadnák. Talán kéziratban maradt ifjúsági regénye is - ha
valahol van belőle példány - érdemes az elolvasásra és a kiadásra.

Fábián István halála óta több, mint harminc év telt el. Emberi példája,
tisztessége és helytállása, a "tudós tanár" modellje ma is érvényes és követ
hető. Pályáját nem belső gyöngesége, fogyatékosságai, hanem a kűlső körül
mények tették tragikusan torzóvá. Életművét a csalódások legyőzése árán, a
kudarcok ellenében alkotta meg.
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