
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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