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FÁBIÁN ISTVÁN: ÍZLÉS
ÉS IRODALOM

Egy nagyrész elfelejtett, jelen tékeny irodalom
történész em lékezetét éb reszti Tüskés Tibor , aki
folytatva fontos l eletmentő tevékenységét, ala 
pos vá loga tásban idézi Fábián István él e tművét.

A tanulm án yok írója tul ajdonképpen az esszé
írók csoportjának tagja vo lt, tevéken ységének
sú lya és visszhangja nem mérhető Sze rb Anta
Iéhoz vagy Halász C ábor éhoz, ám ne feled jük,
hogy ebbe n a ge nerációba n igazi, nagyhatású
tudósok is jelen vo lta k, s Fáb ián Istv ánt fenntar 
tás nélkül so rolhatju k közéjük. "Oná lló iroda
lomtörtén eti ered mé nyei nem a szi ntéz isterem
t ésben . a kor szakokat átölelő vizsgálód ásokb an
vannak, hanem a r észl etkutat ásban" - írja
megvil ágít ó ut ószavában Tüskés Tibor, s abba n
is igaza va n, hogy Fábi án Istv án írásait elsősor

ban megb ízh atóság és alap osság jellemz i. Ha jól
belegondolunk, az essz éír ók, Szerb Antal kivé
telével, nem teremtett ek szi n t ézist, de számta
lan írásu kkal gazdagíto tták a ko r irodalmi tuda
tát , s egyiküket-másikuka t bízvást nevezh etjük
felfedezőnek, hisz a korszak világiroda imána k
be mu ta tásával kiteljesített ék koruk hazai iro da 
lomszemléletét. (Gondoljunk példá ul Eckha rd t
Sándor, Gye rgyai Albert és Keresz tury Dezső

tevéken ységére.) Fáb ián István is a francia kul 
tú ra hí rhozója volt, emellett azonba n a magyar
iroda lom jó néhán y fon tos alkotójá ról és irodal
mi kifejezésformájá ról írt. Tüskés Tibor három
ciklus ba sorolta e tanulmán yokat: Irodalmunk
kezdetei címmel két-ké t írás olvasha tó a sz éphis
t óri ákr ól és Balassir ól, a Kodexirodalmunk és a
misztika pedig az t bizon yítja, hogy Fábiá n Ist
vá n mennyir e egyéni megfigyelései alapján volt
kép es arány lag isme rt irodalmi jelenségeket
vizsgá lni. Berzsenyiről négy tanulmány ad ké
pet, kiv ételesen érde kes a Berzsenyi-hagyomány.
Rendkívül go ndosa n és alaposan járt a körül Fá
bián Ist ván az adoma sze repé t a prózában . A
mára majdnem elfeled ett Vas Gerebenről írta
kat bízv ást minősíthetjük felfedez ésne k. hisz
egyike azoknak az írókn ak , akik fokozatosan
veszíte tte k népszerűségükből, majd kihullottak
a köztudatból. Hogy valah a is visszak erülnek-e
oda , nagy kérdés. Neh ézkesen fogalmazott,
küzdött anyagával, ám - és ez t Fáb ián István
elemzése bizon yítja - fejlődéstörténeti helye is
vitathatatlan.

Mi kül önböztett e meg Fábi án Istvánt nem ze
déke több i tagját ól? Mindenekelőtt talán va lami
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megmagyarázh atatlan szorongó önigazolás,
ped ig felkészültsége és anyagisme re te vitathatat
lan , érez ni, hogy kijárta Horváth János iskoláját.
Mesterét követt e abba n is, hogy legszívesebben
a mérsékelten kon zervatív szellemű Ma gyar
Szemlén ek ad ta írásait, de jelen volt a Napkelet
be n is. (A Magyar Szemle egyike vo lt a leg fon
tosabb folyóiratoknak, alapos feldolgozása 
sajnos - még várat mag ára.) Tanulmányai és kri
tik ái marad andó meglátásokat tartalmazn ak , há
lásak lehetünk Tüskés Tibornak, hogy közr e
adott belőlük néhányat, s ut ószava is felkelti azt
az igényt, hogy Fáb ián Istvántól további írásokat
ismerhessünk meg. (Pannónia Könyvek, Pécs)

RÓNAy LÁSZLÓ

PUSKELy MÁRIA: A KERESZTÉNY
SZERZETESSÉG TÖRTÉNETI
FOGA LOMTÁRA

A keresztény Európa szellemi gtjökerei (Kairosz ,
2004) hatalmas, szentekről szóló lexikon a u tán
most a történ ész Pusk ely Mária nővér egy elfe
lejtett, pontosabban elha nyagolt terül et sz ót ár át
áll íto tta össze. A marxizmustól á tha to tt társad a
lomban éppen úgy, ak ár a jóléti fogyasztói tár
sada lomban sem akarnak tudomást szerez ni az
embe rek arró l az életformáról, ame ly pedig
egyidős az egyházzal, a radikális Krisztus-kö
ve tés eszmé nye, s annyiféle mód on és form á
ban kísér te és kísér i ma is az embe riség életét
szolg álat ával, im ád ságával, életá ldozatával. A
sze rze tesség teljes valóságába, nyelvezet ébe.
kul t úrájába, ép ít észetébe. im ád ságáb a, liturgiá
jába, szolgá lata iba enged nemcsak bepi llant ást,
de komoly tájékozód ást ez az enciklopédia . Al
tala megn yíln ak ősi és újabb kolostorok, szerze
tesi közösségek bezárt kapui, ho gy megism er
hesse az olv asó, a kutat ó, az érdeklődő, de a
beavatott, bennük tagkén t élő szerze tes is a ke
leti és a nyuga ti szerzetesség gyök ereit , tanítá
sa it, életform áit.

A vaskos kötet mintegy ny olcszáz szócikke a
korai századoktól kezdve a mai napig feldol
gozza a remeték, anach óréták, vezeklők, vándo
rok, aszkéták , szerze tesek, nővérek, apácák éle
tét , sp iritualit ását. szellemi és fizikai munkáját
Ind iától Konstantin ápolyig, Gall iá tól a Níl us vi
dékéig, az Ibériai félszigettől a kis-ázs iai tarto
mán yok ig. A könnyen áttekinthető anyag kö zel
ezer klasszikus szövegillusztráci óval gazdag,
négyszáz feke te-fehé r és szí nes ké p díszíti ,


