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BALASSA PÉTER: TÖRÉSFOLYAMATOK

Nehezen lehetne kétségbe vonni, hogy mindad
dig , amíg a lényege szerint hermeneutikai iro
dalomolvasásnak bármi köze lesz ahhoz a zsi
dó-keresztény hagyományhoz, amelyből eleve
forrásozik, a megértésnek szükségszerű, bár ál
talában nem nyilvánvaló etikai vonatkozásai
vannak. Ez a megállapítás Balassa Péter új köte
tének is egyik központi belátása. Az írások, rni
közben hathatósan érvelnek a művészet vi
szonylagos, azaz csak meghatározott viszonyok
között érvényes önállósága mellett, nem mu
lasztják el fölmutatni az olvasásban történő

igazság átfogóan összetett, isteni-emberi látó
körében kitüntetett, semmivel sem helyettesít
hető tapasztalatát.

A két részre tagolód ó könyv olyan tanulmá
nyokat és kritikákat gyűjt egybe, amelyek a tu
dományos beszédmód és az esszészerű meg 
szólalás határterületén járva alakítják ki sajátos
hanghordozásukat. Ha a kifejezés kényszere
úgy kívánja, a kimondhatatlant kísértve, a
megszólalás a magyar nyelv határait ostromolja.
S ez a merészség még akkor is tiszteletet érdem
lő, ha talán ugyanez vezetett ahhoz, hogy a leg
hosszabb írások feszességét a szerzőnek nem
mindig sikerült megőriznie. A terjedelmesebb s
kibontottabb szövegértelmezésekhez képest a
második rész visszafogottabb, bölcsen engedé
keny-udvarias kritikái ugyan nem szelg álnak
annyi nyitott kérdéssel és gondolkodói fordulat
ra ösztönző ötlettel, a zenei tárgyú vizsgálódá
sok a kötetben kidolgozott "krisztopoétikának"
mégis eredeti vonásait rajzolják meg .

Balassa Péter értekezői gyakorlatának egyik
rokonszenves vonása, .hogy időről-időre olyan
szerzők szövegeihez is visszafordul, mintegy
megtér, akikről már korábban is szólt: például
Nádashoz. Esterházyhoz vagy - a kötet talán
legjobb műértelmező írásában - Márton L ász
lóhoz. Tanúsítva ezzel, hogy teljes kiolvasás
nem lehetséges: az irodalmi művek befogadása
olyan párbeszéd, amelyet ugyan időnként föl
kényszerülünk függeszteni, de a fonalat soha
nem ejthetj ük el teljesen. Az írás etikailag ki
mért eseményébe enged bepillantást, ahogy a
folytatás feltételezi a megszakítást. a folyama
tosság az új fénybe állító törést. A megértés
ennyiben halálhoz mért és halálig tartó tanulás.
(Csokonai, Budapest, 2001)
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A KÖZÉPKORI DÉL-ALFÖLD ÉS
SZERÉMSÉG

A török h ódoltságt ól legtöbb pusztítást szenve
dett országrész, a Dél-Alföld eleddig földjében
rejtegette legtöbbjét azoknak az emlékek
nek-rnűemlékeknek, amelyek gazdag együtte
sét impozáns kötetben adja közre tudós szerzők

- közülük többen akadémikusok - együttese.
A nagyméretű, keménykötésű, minőségi fűzésű

(ami egyre ritkább), hatszázötvennégy oldal ter
jedelmű, színes és feket-fehér fényképekben,
időnként légi felvételekben, rajzokban, metsze
tekben, térképekben szinte számbavehetetlenül
(összesen hétszázharminchat) gazdag kötet bo
rítólapjáról a szeri bencés monostor oszlopszob
ra köszönt az olvasóra, s a borító' hátsó oldalán
Titelró1 származó pilaszterfő idó1<optatta arcú
férfifeje vesz tőle búcsút a középkori Dél-Alföld
letűnt világa nevében. Azonban ennél több rej
tezik a két kiválasztott kőfaragvány mögött,
mert megadja a vizsgált régió északi és déli
pontj át, tudatosítva az egybetartozást; noha az
északról délre tartó Duna és Tisza, aztán a nyu
gatról keletre tartó és a Tiszával együtt a Duná
ba torkolló Száva, illetve a keletről nyugatra
tartó Maros és Körös, a nyugatra és délre ipar
kodó Bega és Temes darabokra szaggatják a tá
jat, amelyen az élet az újkor elején kezdett
pusztulni, majd néhány évtized alatt mélypont
ra jutott s csak a 18. században látott hozzá a
visszatérés hosszú, verejtékes szakaszának.

Huszonhárom tanulmány sorjázik a kötet
belső logikáját követve. Kristó Gyula vállalko
zott arra, hogy megteremtse a tágabb összefüg
gésrendszert, megfogalmazza a téma, adott
esetben a régió bemutatásának okait, azaz kije
lölje a Dél-Alföld történeti helyét a középkori
Magyarorsz ágon. Valahai utazók (lü., ll ., 12., és
15. század) leírásai alapján feltárulnak a déi-al
földi városok-falvak sajátosságai, ahol a házak
nem feltétlenül épültek mind k őből, s a lakos
ság nagyállat-tartáshoz kapcsoló szállásai nem
valamiféle fejletlen, korszerűtlen gazdálkodás
ban történt megrekedés jelzői, hanem a régió
sajátos lehetőségeinek jól szervezett kiaknázá
sárói vallanak. A városszegény, várszegény
nagytáj mégis megigézően gazdaggá lett a 15.
század végére, jóllehet az állandósult török ve
szedelem miatt fejlődése ekkor megtorpant.

Az összkép akkor teljes, ha a városok
(Blazovich László) mellett az egyházi topográfia



a Maros-menti monostorok füzérének kellő sú
lyú taglalásával (Koszta László) bemutatásra
kerül; mert ezt követően az egyes tanulmá
nyok témái egymással szerves együttest alkot
nak, bár a szakember és az olvasó egyaránt
tisztában van a még feltáratlan maradványok
lehetséges, későbbi előbukkanásánaklehetősé

gével.
Szer monostorának építéstörténetét Trogmayer

Ottó foglalja össze, a plébánia templom és a te
lepülés középkori történetét Horváth Ferenc; a
monostor gótikus kerengőjénekszobrait Marosi
Ernő elemzi. Szer megidézése romjaiból történt,
a Szeged-alsóvárosi középkori ferences kolos
toregyüttes ma is áll és a gondos régészeti feltá
rást követően külső helyreállítása megtörtént. A
török idők alatt is szakrális központként műkő
dő épületegyüttes bemutatása Lukács Zsuzsa
szakavatott vezetésével történik. Csomorkány
(Béres Mária), Ellésmonostor (Pávai Éva),
Kutaspuszta (B. Nagy Katalin - Tóth Melinda),
valamint a Csolt nemzetség monostora (Juhász
Irén) Békésben csak a régészek és a helytörténé
szek szívét dobogtatta meg eddig, most az itt
közölt dolgozatok szerzőinek kitartó munkája
révén ezek a műemlékek széles körben ismertté
válnak. A történészek Ellésmonostor esetében
legföljebb kéttornyú, monostoregyház módjára
kóből épült templomra gyanakodtak az 1990-es
évek ásatásáig. és a háromhajós, keresztház nél
küli bazilika mellett sokak meglepetésére is
mertté vált a kisded nemzetségi monostor. A
Csolt nemzetség alapította épületkomplexum,
helyreállított területe és az ásatásokból előke

rült faragott kövek sokasága szintén arról be
szél, hogy nemcsak főpapi székhelyeken folyt
magas szintű építkezés, hanem a vidék gazdag
jai sem akarták alább adni.

Régóta ismert az egymást azonos helyen kö
vető kalocsai székesegyházak sora, ám kevésbé
azok az újabb töredékek, amelyeket a híres ki
rályfej mellett Takács Imre bemutat. A gyulai
vár (Feld István) a nemzeti örökség része; a
szerémségi várak (Gere László) legalább itteni
bemutatásukkal legyenek részei a "magasban"
leledző hazának.

A dombói monostorról sem olvashatott so
kat az érdeklődő, nemhogy annak szentélyre
kesztőiről (Neboja Stanojev): majdnem ugyanez
áll az aracsi templomról (Raffay Endre), meg fa
ragott kövéről (Tóth Sándor), noha a Bánát ju
goszláviai részén, Törökbecse, Beodra és Basa
híd kőzőtt, szántóföldek kellős közepén, sze
rény ligetben, enyhe magaslaton ma is állanak a
félévezrednyi magárahagyatottságról tudomást
alig vevő, tekintélyes falmaradványok. boltoza
tok, toronyrészlet.
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A magyar olvasó számára fölfedezés-számba
ry1egy Kapisztrán Szent János nyugvóhelyének.
Ujlaknak a bemutatása. Akár műemlékeit (Dia
na Vukievi Samarija), akár a Városi Múzeum
ban őrzött középkori kőfaragványait (Buzás
Gergely) szemléli az olvasó, a "magasbani
haza" szellemi gazdagságát látja maga előtt.

A Szerémség felől út vezet az észak-adriai
térség felé, még a korinthizáló oszlopfők levél
ornamentikáján (Takács Miklós) keresztül is,
ami a vizsgált régión túlmenően az ország
egész térségének távolabbi kapcsolatait mutatja,
vagy ha szükséges és megalapozott, vitatja.

A kötet két utolsó tanulmánya a Dél-Alföld
keleti részeire vezet. Arad és Temes megye kö
zépkori erődítményei (Adriau A. Rusu) a
szerémi várakhoz hasonlatosan tartogatnak
meglepetéseket; a Maros-völgy alsó szakaszá
nak egyházi építészete (Heitelné, Móré Zsuzsa)
pedig a megújuló egyháztörténet-írás számára
szolgáltat kiérlelt kutatási eredményeket a
pankotai apátságról. melynek temploma elő

ször a keleti, majd a 12. század első felétől a la
tin rítusnak adott otthont.

A függelékként csatlakozó név-, tárgy- és
helymutató, valamint a rendkívül tömör angol
összefoglaló (Lővei Pál tollából) egyszerre teszi
használhatóvá a túlzás nélkül monumentális
nak szánt és sikerült tanulmánykötetet és bizo
nyítja nemzetközi téren a Dél-Alföld történet
írásának kimagasló színvonalát, valamint a több
nemzetiségűszerzői együttes békés együttmun
kálkodását, egymás és mindenekelőtt a törté
nettudományok iránt tanúsított kölcsönös meg
becsülését.

Mintha az országhatároktól taglalt és a kö
zelmúltban háborútól perzselt régió bárkájába a
Noé-féle galamb csőrében a történettudomány
friss, zöldelő ágával térne vissza. (Csongrád Me
gyei Levéltár, Szeged, 20CJO.)

TÖRÖK JÓZSEF

FÁBIÁN
Egy moralista regénye

A Fábián, az egyetlen felnőtteknekszóló Kastner
regény, mely nem a szórakoztató irodalom kate
góriájába tartozik. Ugyhogy, ha a prózaíró
Kastnert szeretnénk közelebbről megismerni,
nincs más hátra, ezt a könyvet kell elővennünk.

"Ez a könyv, amely a hajdani nagyváros éle
tét mutatja be, nem költemények vagy fotográ
fiák gyűjteménye, hanem szatíra. Eltúlozza,
nem egyszerűen csak rögzíti az eseményeket."

Kastner szárnyaló fantáziával volt megáldva.



Huszonnégy rövidke fejezetében rángatja sze
rencsétlen hősét éjszakán és nappalon át, Berlin
egyik szegletéből a másikba. Mindeközben
nagy műgonddal rendezi a szexuális orgiákat,
szenzációhajhász színházakat, véres utcai jele
rieteket. Bolond nők tucatjai t küldi Fábián nya
kára, kínosabbnál kínosabb szituációkba haj
szolja, aki bár állja a sarat, de hát nem csoda,
hogy ezek után már csak mély kiábrándultság
gal hajlandó szemlélni a világot.

Az események e szemkápráztató kavalkád ja
mellett a regény érdekes hangulatjelentést
nyújt, a harmincas évek Berlinjéről. Fábiánt el
kísérhetjük a munkanélküli hivatal váróterrné
be, betekinthetünk a sajtóvilág kulisszái mögé,
a film világ erkölcseibe, egy nagypolgári család
titkaiba és a kisemberek mindennapjaiba.

S e városnézés a filmezés új látásmódjára
emlékeztet. Lélegzetvétel nélkül követik egy
mást a jelenetek, a történetek lázasan ugrálnak
a gyors, egymásutánban váltakozó helyszínek
között. Eles vágások szabdalják szét az esemé
nyeket. A fejezeteket bevezető pár soros, rész
ben abszurd, részben szenzációhajhászó címek,
a revüszámokat bejelentő rövidke szlogenekre,
vagy még inkább a némafilmek felirataira emlé
keztetnek. Mintha nem is regénnyel, hanem for
ga tókönyvvel volna dolgunk

Az események e nagy kavalkádjában a törté
net mégsem esik szét darabjaira. Az író az ese
ményeket egyetlen egy nézőpontból láttatja: Fá
bián szemüvegén át. Minden történetet "érte
írta meg az író". Az ő világfelfogását formálja,
az ő viselkedését értelmezi, árnyalja. Minden,
ami történik, vele történik.

Hamar kiérezni Fábián történeteiből az ön
életrajzi elemeket. Író és regényhős egyformán
kispolgári közegben nőttek fel; az anyához való
viszony, a tanulmányok, az első világháborús
élmények éppúgy közösek. mint az az igény,
hogy egy kríziskorszakban a szemlélödö szere
pét vállalják magukra. Fábiárit akár nevezhetjük
Kastner ars poetikája és politikai nézetei szócsö
vének. Van azonban ezen őriértelmezésnekerős

önironikus vonulata, ami csak a regény végén
válik egyértelműen világossá. Az író Fábián fi
guráját arra használja, hogya társadalomról és
a korszakról alkotott kritikai véleményét kifejt
se, de ezzel együtt magát Fábiánt is kritika tár
gyává teszi. Ez azonban sokáig nem érezhető.

sőt Kastner mindent megtesz, hogy hősét a le
hető legjobb színben tüntesse fel, és lehetőleg

mindenben igazat adjon neki. De a végén jön a
fatális vég: Fábián, aki egy úszni tudó kisfiút
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próbál kimenteni egy folyóból, megfullad, mert
nem tud úszni,

Hősünk értelmetlen bukásával Fábián tizen
két fejezeten keresztül meggyőzően tanúsított
"túlélési technikája" és az általa képviselt szem
lélődő magatartásforma kérdőjeleződik meg.
Halála éppoly értelmetlen volt, mint a kor, ami
hez tartozott, de amit mélységesen megvetett.
Halála azonban bizonyítéka annak, hogy még
iscsak e kor gyermeke ő is. Kastner ebben a kér
désben persze már nem nyilatkozik, nem ítél
Fábiánról. Amit tesz, az csak annyi, hogy elbi
zonytalanít, és ebben a hangulatban el is búcsú
zik az olvasótól.

Fábián nem forradalmár típus, hanem
szkeptikus. Szemlélődik, és e szemlélődésben

ismeri meg a világot, de megváltoztatni nem
akarja. Vagy legalábbis nem olyan direkt mó
don, mint forradalmár vérű barátja. Fábián ka
landozásai a világban nem a dosztojevszkiji el
fogadás gesztusával történnek. Itt mindent egy
moralista éles és kritikus szemével követünk
nyomon. Fábiánnak határozott véleménye van
mindenkiről és mindenről. Bár nem cselekszik,
de jelenlétével, példát statuál, akit nem szeret,
azt mi se szeretjük, aki bántotta, arra harag
szunk, akit rossz szemmel néz, arra mi is rossz
szemmel nézünk, anélkül, "hogy Fábián bárki
fölött is pálcát tört volna. O válik az értékelés
etalonjává. és ebből az erkölcsi fertőből ő mutat
kiutat.

Talán ez a koncepció is sokban hozzájárul
ahhoz, hogy néhol szájbarágósnak érezzük
Kastner hangvételét. Bár remek fantáziával csa
varja a történeteket újabb és újabb meghökken
tő fordulatokkal, de az olvasó fantáziájára nem
sok mindent bíz. Minden túl kimondott, sehol
egy kis titok, vagy többértelmű utalás.

Kastner cinikus hangvétele olykor érzelgős

líraiságba csap át, mely megtöri az egységes ví
ziót. Ráadásul egy furcsa paradoxon is rejtőzik

a sorok között, Az író szerint erkölcsösnek
szánt könyv felvet egy nagyon komoly erkölcsi
kérdést, amire azonban nem nyújt világos vá
laszt. Fábián, aki a szemlélődő szerepéből figye
li a bűnös város bűnös hétköznapjait, e szerepé
ben elhatárolódik-e e bűnöktől?

A sors fintora, hogy pár év múlva hasonló
kérdések kereszttűzébe kerül Kastner, a náci
Németországban betöltött szerepevel kapcsolat
ban. (Európa, Budapest, 1999)

SZEKÉR NÓRA
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