
a figyelmet; azonban a lélek és a "nemző szellem" boncolgatása közben Hamvas
'megfeledkezett vagy tudatosan lemondott arról, hogy az ÉN-t meghatározó konk
rét és hiteles kort fölvázolja, ami pedig éppen azt segíthetné elő, hogy a vívódó,
töprengő ember meghasonlottságának, kiszolgáltatottságának okaira ismerhes
sünk. A lélek színpadára helyezett színjáték így oly mértékben "általános em
beri" marad, hogy akár több generáció etikai és egzisztenciális problémája is
indókolatlanul összemosható lesz, miközben a mű hátterében sejtetett száz esz
tendő a magyarság és az európai etnikumok létében, sorsában, eszméiben és hi
tében is lényeges változásokat hozott. Ezek a változások ilyen vagy olyan módon,
de jelentős mértékben módosították az egyes korszak emberének vagy a válto
zást megélő egyénnek a létét és világlátását. Az idő és a tér abszolút mértékben
való felfüggesztése az emberben a tépelődés során olyan "dramaturgiai" és lét
elméleti anakronizmushoz vezet, hogy az egyén meghasonlottságát már csak
azért is képtelenség föloldani, mert olyannyira különvált benne a lélek és a
test, hogy nem tud valóságos emberi életet élni. Ugyanis a lélek szüntelenül
önmagára és az istenségre reflektál, -hogy megtisztulhasson, miközben figyelmen
kívül marad az, hogya megváltásnak az akadálya nem az imaginációra való haj
lam hiánya, hanem az a tény, hogy az emberi lét kettős meghatározottságú, egy
szerre lelki és testi, szellemi és anyagi. S végül ennek a hatalmas regényeposz
nak talán azok a leggyengébb pontjai, ahol Hamvas nem tud fölülemelkedni sa-

. ját vélt vagy valóságos sérelmein; mindettől függetlenül a Karnevál felszabadu
lás utáni irodalmunk olyan jelentős forrása, amelyből az olvasó és a jelenkori
irodalom egyaránt erőt és hitet meríthet a megújuláshoz és az önépítkezéshez.

CSENGERY KRISTÓF

Mozgásban

Mindegy, hogy ott, vagy itthon:
úgyis az idő alakít,
s míg hozzáídomítom
lassan magam, az arcait
folyton cseréli - így tanít
hűségben sose bíznom.
Valami mindíg elhajít,'
amikor elhajítom.

Más keze a papíron
s más súgja a vers soraít.
Én: alig-alig irom,
s ő: mít belőlem kihasít,
késsel faragja ... kell a hit,
fogam ősszeszorítom,

rnert mást próbál ki, elhajít,
ha látja: rosszul bírom.

Ahogy átmégy a hídon,
vagy ahogy átsegít a híd?
Kí tudja ... Szólsz: "megírom".
-r- De ha nem hagyja, hogy megírd?
Lám: alig tettem valamít,
és márís mennyí lím-Iom!
Bár amí fontos volna itt,
tán még nem is gyanítom ...
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