SZEMLE

FÁBIÁN ISTVÁN: ÍZLÉS
ÉS IRODALOM
Egy nagyrész elfelejtett, jelen tékeny irodalom történész em lékezetét éb reszti Tüskés Tibor , aki
folytatva fontos l el e tm entő tevéken ységét, ala pos vá loga tásban idézi Fábián István él e tm ű vét.
A tanulm án yok írója tul ajd onképpen az esszéírók csoportjának tagja vo lt, tevéken ységén ek
sú lya és visszhangja nem m érh et ő Sze rb AntaIéh oz vagy Halász C ábor éhoz, ám ne feled jük,
hogy ebbe n a ge nerációba n igazi, nagyh at ású
tudósok is jelen vo lta k, s Fáb ián Istv ánt fenntar tás nélkül so ro lha tju k közéjük. "Oná lló irodalomtörtén eti ere d mé nyei nem a szi ntéz istere mt ésb en . a kor szakokat á tölelő vizsgálód ásokb an
vannak, hanem a r észl etkutat ásban" - írja
megvil ágít ó ut ószavában Tü skés Tibor, s abba n
is iga za va n, hogy Fábi án Istv án írás ait elsőso r
ban m egb ízh at óság és alap osság jellemz i. Ha jól
belegondolunk, az essz éír ók, Sze rb An tal kivételével, nem teremtett ek szi n t ézist, d e szám talan írásu kk al gazdagíto tták a ko r irodalm i tudatát , s egyiküket-másiku ka t bízvást nevezh etjük
felfedezőnek, hisz a kor szak világiroda imá na k
be m u ta tásával kiteljesített ék ko ruk hazai iro da lomszemléletét. (Go ndolju nk p éldá ul Eckha rd t
Sándor, Gye rgyai Alb ert és Keresz tury Dezső
tevéken ységére.) Fáb ián István is a fra ncia kul tú ra hí rhozója volt, emellett azonba n a m agyar
iroda lom jó néhán y fon tos alko tójá ról és irodalmi kifejezésformájá ró l írt. Tüskés Tibor három
ciklus ba sorolta e tanulmán yokat: Irodalmunk
kezdetei cím mel ké t-ké t írás olva sha tó a sz éphist óri ákr ól és Balassir ól, a Kodexirodalmu nk és a
misztika pe dig az t bizon yítja, hogy Fábiá n Istvá n m ennyir e egyéni m egfigyelései alapjá n volt
kép es a rá ny lag isme rt irodalmi jelen ségeket
vizsgá lni. B erzsen yiről négy tanulmány ad képet, kiv ételesen érde kes a Berzsenyi-hagyomány.
Rendkívül go nd osa n és alaposan járt a körül Fábián Ist ván az adoma sze repé t a prózában . A
mára majdnem elfel ed ett Vas G ereb enről írtakat bízv ást min ősíthetjük felfedez ésne k. hisz
egyike az o kna k az írókn ak , akik fokozatosan
veszíte tte k n épszerű ségükből, majd kihullottak
a köztudatból. Hogy valah a is visszak erülnek-e
oda , nagy kérdés. Neh ézk esen fogalmazott,
küzd ött anyagával, ám - és ez t Fáb ián István
elemzése bi zon yítja - fej lődés tö r téne ti helye is
vitathatatlan .
Mi kül ön bözt ett e meg Fábi án Istvánt nem zed ék e több i tagját ól? M in d en e kel őtt talán va lam i
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m egmagyarázh atatlan szoro ngó önigazolás,
ped ig felkészültsége és anyagisme re te vitathatatlan , érez ni, hogy kijárta Horváth János iskoláját.
Mest er ét követt e abba n is, hogy legszívesebben
a m érsék elt en kon zerv a tív sze llemű Ma gyar
Szemlén ek ad ta írásait, d e jelen volt a Napkeletbe n is. (A Magyar Sze m le egyike vo lt a leg fontosabb folyóirat oknak, alapos feldolgozása sajnos - még várat ma g ára.) Tanulmán yai és kritik ái mar ad andó meglátásokat tartalmazn ak , hálásak leh etünk Tü skés Tibornak, hogy közr e
ad ott belől ük néh ányat, s ut ószava is felkelti azt
az igén yt, hogy Fáb ián Istvántól további írásoka t
ismerhessünk meg . (Pannónia Könyvek, Pécs)

RÓNA y LÁSZLÓ

PUSKELy MÁRIA: A KERESZTÉNY
SZERZETESSÉG TÖRTÉNETI
FO GA LOMTÁ RA
A keresztény Európa szellemi gtjökerei (Kairosz ,
2004) hat almas, s ze n tekről szó ló lexikon a u tán
m ost a történ ész Pusk ely Mária n ő vér egy elfelejtett, pontosabban elha nyagolt terül et sz ót ár át
áll íto tta össze. A marx izmust ól á tha to tt tá rsad alomban éppen úgy, ak ár a jóléti fogyaszt ói társa da lomban sem a ka rna k tudomást szerez ni a z
embe re k a rró l az életformá ról, a me ly pedig
egyi dős az egyházzal, a radikális Krisztus-köve tés eszmé nye, s annyiféle mód on és form ában kísér te és kísér i ma is az embe riség életét
szolg álat ával, im ád ságával, életá ldoza tával. A
sze rze tesség teljes valóságába, n yelvezet ébe.
kul t úr ájába, ép ít észetébe. im ád ságáb a, liturgi ájába, szolgá lata iba enged nemcsa k bepi lla nt ást,
d e komoly tájék ozód ást ez a z enciklopé dia . Altala m egn yíln ak ősi és újabb kol ost orok, szerz etesi közösségek be zárt kapui, ho gy m egi sm er hesse az olv asó, a kutat ó, az é rde klőd ő, de a
beavatott, bennük tagkén t él ő szerze tes is a keleti és a nyuga ti szerz e tesség gyök er eit , tanítása it, életform áit.
A va skos köt et minteg y ny olcszáz szócikke a
korai százado któl kezdve a mai napig feldolgozza a remeték, anach óréták, vezekl ők, vá ndorok, aszk éták , szerze tesek, nővérek, apácá k életét , sp iritu alit ását. szellemi és fizikai mu nkáját
Ind iát ól Kon stantin ápolyig, Gall iá tól a Níl us vid ék éig, az Ibériai félsz igettől a kis-ázs iai tartom án yok ig. A könnyen á tteki n t hető anyag kö zel
ezer klassziku s szövegillusztráci óval gazdag,
négyszáz feke te-fehé r és szí nes ké p díszíti ,

néhány 18. századi térkép és kották. Az egyes
szócikkek a fogalom rövid meghatározását, történeti alakulását, jogi összefüggéseit tartalmazzák. Az utalások tágabb körbe állítják, az elméleti részt kísérő szövegillusztrációk a nyugati és
a keleti egyházi törvénykönyv, zsinati dokumentumok és pápai megnyilatkozások részleteit illesztik a tárgyalt fogalmak mellé. Itt van a
Magyarországon egykor és ma működ ő szerzetesintézmények felsorolása is. A részletes bibliográfiát követően pedig Szent Pachom Regulájának magyar fordítása is e kötetben található.
A szerzőnek már volt hasonló műve, amely a
rendszerváltás idején a megszentelt élet 99
intézményét mutatta be Szerzetesek címmel (Zrínyi Nyomda Kiadója, 1990). A szerzetesi közösségekbe jelentkező fiataloktól tudjuk, nem
egynek ez a könyv tisztázta a hivatását, adott
utolsó lökést ahhoz, hogy tényleg jelentkezzenek egy-egy közösségbe, és kérjék a felvételüket
különböző rendekbe. Ha annak idején ez a kis
könyvecske ekkora küldetést töltött be, rnennyivel nagyobb a hivatása ennek a hatalmas lexikonnak! Találjon benne új és értékes anyagot az
egyetemes kultúra, a szellemtörténet és a lelkiségtörténet kutatója, a szerzetességgel foglalkozó valamennyi érdekélődő, de külőnösképpen
is tallózgassa haszonnal az, aki maga is hangot
hallott, elhivatást érez, netán közösséget keres,
vagy megtalált rendjének hagyományaiban,
kincstárában akar búvárkodni. (Kairosz Kiadó,
Budapest, 2006)

PÁKOZDI ISTVÁN

ROLAND FRÖHLICH:
EGYHÁZTÖRTÉNET ÉVSZÁMOKBAN
Hiánypótló munkát vehetnek kezükbe az egyháztörténettel foglalkozó szakemberek, teológus- és történészhallgatók, valamint az egyház
története iránt érdeklődő olvasóközönség, ugyanis a JEL kiadó gondozásában 2007 elején napvilágot látott az Egyháztörténet évszámokban című
munka. Az eredetileg német nyelven publikált
kézikönyvet Roland Fröhlich állította össze,
amely 2005-ben jelent meg Freiburg im Breisgauban, és Kovács Gábor ültette át magyar nyelvre.
A kötet szaklektora Gárdonyi Máté volt, aki a
lektorálás mellett a magyar egyháztörténeti részekkel egészítette ki az egyes fejezeteket.
A könyv felépítése, szerkezete jól áttekinthető, amely egy kézikönyv esetében alapvető
szempont. 21 fejezetben tartalmazza az egyház
történetének alapvető, évszámokhoz köthető
eseményeit, évszázadonkénti bontásban. A 9.
fejezetig az egyes tartalmi egységek két részből
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állnak: A/ Egyház és társadalom/állam; B/ Az
egyház belső élete. A 10. fejezettől kezdve a harmadik egység (C/ Magyar egyháztörténet) tartalmazza a magyar egyház történetének legfontosabb eseményeit. Nagyon hasznos, hogya
jelentős személyiségek (egyházatyák, rendalapítók, jelesebb egyházfők, teológusok) alapvető
életrajzi adatait, pályafutásuk főbb állomásait,
főbb műveik eimét is megtaláljuk a kötetben
(például Origenész. Toursi Szent Márton. Canterburyi Szent Anzelm, Kempis Tamás, Luis de
Molinas, John Henry Newman, Teréz anya
stb.). A 21. század első néhány évének főbb eseményei is helyet kaptak az utolsó fejezetben.
Igy egyetemes egyháztörténeti vonatkozásban
II. János Pál pápa halála, illetve Joseph Ratzinger pápává választása, míg a magyar egyházhoz kapcsolódó történések közül a magyar és
szlovák püspöki kar által 2üü6-ban kiadott kő
zös nyilatkozat (Megbocsátunk és bocsánatot kérünk) a záró dátumok.
A használatot elősegítendő valamennyi pápa
neve és pontifikátusának ideje egy önálló cs0portosításban is fellelhető a könyvben, valamint
a 21 egyetemes zsinat (az egykori kiváló német
egyháztörténész, Hubert Jedin beosztása alapján) évszámai és főbb határozatai is megtalálhatók a függelékben. Ugyancsak praktikusnak tartom az egyetemes és a magyar egyháztörténet
további tanulmányozásához használható kézikönyvek, monográfiák felsorolását.
A kötetet mindenképpen haszonnal forgathatják a vizsgára készülő diákok, előadásra készülő tanárok, és a pusztán újabb ismeretszerzésre vágyó "civilek" egyaránt. Végül köszönet
illeti a JEL kiadót, hogy az utóbbi időszakban
több színvonalas munka (például Gárdonyi
Máté: Bevezetés a Katolikus Egyház történeteve.
2006; Egyháztörténeti Lexikon 1. (A-Gy), 2006)
megjelentetésével járul hozzá az egyháztörténet
alaposabb megismeréséhez. elsajátításához. mű
veléséhez. (JEL, Budapest, 2007)

FEDELES TAMÁS

MÉSZÁROS ISTVÁN: PRÍMÁSOK,
PÁRTOK, POLITIKUSOK 1944-1945
Mészáros István dokumentumkötete a Magyar
Katolikus Egyház tragikus és viharos két esztendejéhez szolgáltat bőséges adalékot. A korabeli - többnyire kiadatlan és a kutatók számára is jobbára hozzáférhetetlen - dokumentumok
felhasználásával szinte elevenné válnak előt
tünk a két, egymástól teljesen eltérő világ mindennapjai. Míg az 1944-es esztendőbe belesűrű
södik a múlt, a Horthy-korszak ideje, addig

