
Miklós, aki Szlovenszkói Helikon című tanul
mánykötetében a Csehszlovákiához került
magyarlakta területeik kulturális "ébredésé
vel" foglalkozik, nemcsak egy irodalom, ha
nem egy nemzedék születéséről is ír. Mert a
felejtéshez és az új struktúrák megteremtésé
hez valóban nemzedéknyi időnek kell eltelnie,
s az új generációnak kell kidolgoznia azt a kul
turális modellt, amelynek révén megőrizheti

önmagát és sajátosan értelmezett európaiságát.
Ebben a folyamatban óriási akadályt ké

peznek az önjelöltek és a dilettánsok. Bárme
lyik kisebbség kulturális életét tekintjük át,
mindenütt megjelennek, s hosszú tisztulási
folyamat végén veti ki őket az értékteremtők

és -őrzők felelős tábora. Kihullásukban szere
pe lehet az új nemzedéknek - Szlovenszkó
ban ígéretes és agilis ifjúsági mozgalmak
szerveződtek elsősorban a cserkészet égisze
alatt -, amely sokszor választ ösztönzőmin
tákat. (Az itteniekre Ady Endre, Móricz Zsig
mond és Szabó Dezső hatott. Egyébként nem
érdektelen feltárni az Ady-hatás különféle
elemeit a Kárpát-medencei államokban, ki
sebbségbe szorult magyarság körében. Elet
műve más jellemzőit emelték ki az erdélyiek
s megint másokat a szlovenszkóiak.) Igaz,
gyakran homályosítja éleslátásukat felfoko
zott messianizmusba hajló küldetéstudatuk,
de rendszerint a józan belátás, a történelmi
realitásokkal bölcs mérséklettel számot vető

magatartás kerekedik felül, s ez leginkább se
gítheti a többség és kisebbség egymásra talá
lását, olyan erkölcsi szemlé1etkialakulását,
amely Mécs László Hajnali harangszó című

kötetének jó néhány versét jellemezte.
Folyamatot ábrázol, de é~etően időszerű

kérdéseket is felvet Mezey Laszló Miklós kö
tete. Sok hasonlóra volna szükség. (Hungaro
vox Kiadó, 1999)
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BUJDOSÓ ÁGNE$:
MAGAMNAK DUDOLOM

Különleges jelenség irodalmunkban Bujdosó
Agnes munkássága. Ha a recenzens, nem lé
vén irodalmár, mégis vállalkozik rá, hogy e
kötet kapcsán feltörő gondolatait közreadja,
azért teszi ezt, mert ebből a kis könyvből va
lami olyasmi ragyog ki, ami egész hazai kul
túránk és társadalmunk számára reménysu
gár lehet. Ferdinandy György fülszövege sze
rint szerzőnk versei "állomások századunk
nyaktörő útjain, amelyeken mint tanító, pszi
chopedagógus, újságíró, anya, nagyanya és
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dédanya vándorolt keresztül". E kötet lapjain
a természetes és tiszta katolikus hit, a Bene
dek Elek szellemi örökségén nőtt erkölcsi igé
nyesség és tiszta magyarság, a formájában és
gondolatiságában ízesen erdélyies kulturált
ság szerves egységet alkot.

Valóban egy egész évszázad tükre ez a kö
tet. Minden lapja megbékélésre, szintézisre,
egyszerű, józan, kulturált tisztességre tanít. A
kilencvenes évek elejéről szinte követelő stí
lusban halljuk? "Ne ellenséged - versenytár
sad legyen hazád minden fia! Kinek-kinek
tettéért s időért magának kell helytállnia!" De
a legutóbbi években Radnóti nyomán felelős

optimizmussal ezt is vallja a szerző: "Oly
korban élek - mondom én, a harmadik évez
red lázas titkokat rejtő küszöbén, mikor a las
san serkenő hit a homályban kaput keres".
Az újjászületés, a hitben, tisztességben magá
ra találó közösség reménye zárja gondolatilag
ezt a hosszú történelmi időt átívelő kötetet.

A nagyvilág hányattatásai között jóleső

otthonossággal jelenik meg az élet emberibb
arca, a szerelem, az anyaság, a gyermekek
születésének és nevelésének élménye, a fel
nőtt gyerekekért való aggodalom, az unokák,
a régi barátság, csalódások s válasok keserű

sége, a magunkra találás békéje. Es minde
nütt újra és újra, más és más alakban az
őszinte hit, az élet tisztessége iránti elkötele
zettség, egy porcikáira széthullani látszó vi
lágban a belülről irányított ember magabiztos
rendje. Olyan világ ez, amely, ha sok kortár
sunkban él, görcsök, acsarkodások, érték és
irány nélküli önzések ellenére is van okunk
az optirnizmusra. (Elektra Kiadóház, 1999)

ERDÓPÉTER

KÖTELES PÁL: LELKEK
FÉLÁRNYÉKBAN (Tórténelmi esszék)

Köteles Pál, az Erdélyből1977-ben Magyaror
szágra áttelepült író a barátom volt. Közös fe
lelősség és közös munka kötött hozzá az úgy
nevezett rendszerváltás esztendeiben: az Erdé
lyi Magyarság círnű negyedéves folyóirat meg
alapítása és gondozása, akkor ezen a fórumon
nyilvánultak meg az Erdélyben élő magyarok
érdekei. Köteles ezen a szerkesztő munkáján túl
is Erdélynek szentelte egész életét: regényeivel
(Búcsú Erdélytől, Hotel Kárpátia, Balkánkeringő), ta
nulmányaival és publicisztikai munkásságával
arra törekedett, hogy bemutassa az erdélyi ma
gyarok történelmi megpróbáltatásait és valami
lyen demokratikus megoldást találjon rájuk. Vá
ratlanul távozott el az élők sorából, túlságosan



is megterhelt szíve (Romániában 1950 és 1953
között börtönben tartották) nem viselte el
azokat a csalódásokat, amelyeket a rend
szerváltozás után kíalakult politikai életben
meg kellett érnie.

A Lelkek félámyékban című kötet, amely
életműsorozatának harmadik köteteként je
lent meg, történelmi esszéit gyűjti egybe Filep
Tamás Gusztáv szorgalmas munkája nyomán
(különösen példamutatók a kötethez mellé
kelt szerkesztői jegyzetek!). Ezeknek a tanul
mányoknak a középpontjában is Erdély múlt
ja és jelene áll. Köteles három nagy történeti
portréban: Fráter György, Bocskai István és
Bethlen Gábor politikai arcképének megraj
zolásában idézi fel a jellegzetesen erdélyi kö
zéleti hagyományokat, mindenekelőtt az er
délyi reálpolitika tradícióját, alapos elemzést
ad a két világháború közötti "erdélyi gondo
lat" (a transzszilvanizmus) kialakulásáról, út
törő jellegű tanulmányban foglalja össze Te
leki Pál miniszterelnök nemzetiségpolitikai
elképzeléseit, és személyes érzelmektől sem
mentes vitairatban érvel az erdélyi magyar
ság önrendelkezésének. autonómiájának gon
dolata mellett. Köteles Pál igen határozott ál
láspontot foglalt el az erdélyi magyarság vé
delmében, ezt mutatta Ion Lancranjan sovi
niszta pamfletjére adott válasza, amely annak
idején (1982-ben) igen sokak figyelmével és
egyetértésével találkozott, a magyar-román
kiengesztelődés és együttműködés eszméjé
nek ugyanakkor elkötelezett szószólója volt,
ezt igazolják például a magyar-román kap
csolatokkal foglalkozó tanulmányai.

Köteles Pál mindig határozott véleményt
képviselt, és nézeteit őszintén tárta a nyilvá
nosság elé, következésképp nemegyszer kel
lett a hatalom neheztelését érzékelnie, példá
ul Lancranjan cikke következtében is. Tanul
mányainak gyűjteménye ezért nemcsak Er
dély történetének több mozzanatáról ad hite
les képet, hanem egy független és bátor szel
lemmel is megismerteti a mai olvasót. (Noran
KönyvkÚldó, 1999)

POMOGÁTS BÉLA

HÁY JÁNOS: XANADU

Háy János új regénye rendkívül egyszerű tör
ténetre épül: a 15. század utolsó évtizedében
egy gazdag, tengereket járó velencei kereske
dőt felesége vagyonuk végeérhetetlen gyara
pításába hajszol, ám a rideg aranynak szívet
keményítő nehezéke mind jobban elhidegíti
őket egymástól. A férfi boldogtalanságára egy

so

piránói lány szerelmében keres gyógyírt, de
az irigység szülte szóbeszéd - hiába írja ki
palotája homlokzatára: "Hadd beszéljenek"
- beárnyékolja beteljesülni látszó boldog
ságukat, majd ahhoz vezet, hogy a velencei
féltékenységében leszúrja (valószínűleg hű)

szerelmét. E szinte szegényesen kopár, mind
a szerepiőket és viszonyaikat, mind a helyszí
neket, mind a kort tekintve vázlatszerű törté
net (avagy közhelyes szerelmi tragédia) nem
is érdekes önmagában. Annál is inkább a né
ha durva, csaknem trágár regiszterekig
süllyedő, másutt rafinált intellektualitással
kimódolt irónia és komikum változatainak
üdítően széles színképe.

A történetszövés mesére emlékeztető egy
szerűségét a hanghordozás karneváli gazdag
sága mellett a cselekménybe ékelt rövid elbe
szélések, álmok, mesék és mítoszok sokszínű

láncolata ellensúlyozza. A földön és vízen ját
szódó eseményeken túl a gyerekesen szeszé
lyes és mitikusan szenilis Ur, valamint sután
csetlő-botlóangyalai is gyakorta belekevered
nek a történet szálaiba. Az égi világ látószö
géből pedig ezer év annyi, mint egy nap, a
sok apró elbeszélés-töredék egymásra vetül,
mintha egyetlen történet tükörképeit látnánk
- a rövid részletek nem is annyira regény
szerűen, mint inkább a líraiság benyomását
keltve, egymás metaforáiként kapcsolódnak
össze. A Xanadu végül is éppúgy a boldogság
keresése és elérhetetlensége köré épül, mjnt
Háy előző regénye, a Dzsigerdilen (1966). Am
a két kötet rendkívüli hasonlósága ellenére
míg a Dzsigerdilen ellentmondásosságában is
igen jelentős, kivételesen érdekfeszítő alkotás,
addig az új regény .Jetísztultabb", áttetszöbb
poétikája és kiegyensúlyozottabb szövegala
kítási módja dacára talán kevésbé szólítja
meg olvasóit.

A történet felismerendő tükörjátéknak
"eredete" a mitikus ősidőkbe vezet, mikor az
egyik angyal, Marlon, beleszeret Marionba,
egy (tündér)lányba, de az Ur elszakította őket

egymástól: "Marion azóta bolyong ezen a vi
lágon, hol angyal, hol ember képében, hogy
megtalálja ~ elveszett lányt, akinek lelkét el
bújtatta az Ur az emberek között." Igy tesz
kudarcra ítélt kísérletet Marco, a velencei ke
reskedő is, hogy piránói házát boldogsága
színterévé alakítsa, hasonlóan ahhoz, ahogy
Kubla kán épített tündérpalotát Xanaduban
- Coleridge versét idézve: "ln Xanadu did
Kubla Khan I A stately pleasure-dome
decree". (Palatinus, 1999)
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