
HOVÁNYI JÁNOS

ELMÉLKEDÉS A KARNEVÁLRÓL 
OLAJFÁS KERETTEL

Cervo fölött, a városkapun kilépve, az ember előbb-utóbb az olajfaligetekhez ér.
A táj enyhe és egyszólamú. A kétértelműségek a szemhatár szélére szorulnak,

Szemben, de valahol egészen messze, az Alpok sötétsége. Hátul pedig, mélyen
lenn a város mögött, a Mare Nostra, a Földközi-tenger. Villódzó, kékfehér
ragyogás és nyugtalanság: hullámok örökös születése, hullámok, örökös halála.

Mindez azonban messzibbre van. Itt olajfaligetek vannak. Es a fák közé ki
feszített nagy hálókban olajbogyók sötétlenek. Távolról még nem látni, de ha
ideér az ember, körös-körül már megpillantja a domboldalba vágott teraszokat.
Néhol egy-egy ciszterna cementgyűrűje.Máshol házfal, teraszfal, fehér kövekből

rakva. .
Az olajfák között forró csönd van. Ezen a vidéken a csönd színe olajzöld. Oli

vaolaj-sárga és olajzöld. Ülök a panasztalan nyárban, hátamat egy olajfának tá
masztom. Hangya igyekszik előbb az egyik, aztán a másik ujjam felé. Nézem.
Várom, lesem, mikor válik bennem is egyszólamúvá a csönd. A hangya. Az olaj
faliget.

Ujabban viszolygok a "beavatás" szótól. Azt hiszem, régebben sokszor vissza
éltem vele.

1

Voltak korok, amelyek a tájakban is csak a szélsőséges formátumokat szeret
ték: amikor egy-egy táj "hirtelen forte"-hangzásúvá lett. Az olajfás táj nem ilyen.
Bölcs, panasztalan, eseménytelen.

Az olajfák alacsonyak, törzsük meggyötrötten győzedelmes. Ezek a fák soha
nem szépek, soha nem arányosak. Olyanok, mint akiknek valami nagyon. fonto
sért mindig harcolniuk kell, mint akik soha semmit sem kapnak ingyen. Csupa
görcsösség, csupa ökölbe szorított akarat. Mintha minden pillanatban a megsem
misülés legszélénbelemarkolnának, belefeszülnének valamibe. Azt hiszem, az
olajfák nehéz sorsú lények. .

De van a létezésüknek egy másik, aranyló értelme is: az olaj. Az olajnak 
mint minden jelentős dolognak - bizonyára van természetrajza, szimbolikája,
metafizikája. Hamvas Béla megírta A bor filozófiáját. Valószínűleg rajta kívül
jelenleg senki nem tudná megírni Az olaj filozófiájá-t.

Cervo fölött, az olajfaligetben ülve, az olajfákon gondolkodom. Jellegzetesen
mediterrán fa. Pátosz kevés van benne, annál több bölcsesség. Levele keskeny,
éppen csak kevéske, igénytelen, szűrt árnyékot ad. Fű - hát még pázsit - nem
nagyon terem meg alatta. Inkább csak ritkás fűcsomók.

Talán mert annyi mítoszban szerepel, elsősorban a görögökre emlékeztét. De
néhány közülük _. és nem is kevés - olyan, mint egy régi kínai arc. Lao-ce-szerű,

Vannak fák, vannak tájak és vannak korok, amelyek sötétek. Az olajfa nem
sötét fa. Akiben ennyi szenvedés, ennyi ökölbe szorított akarat és minden mö-
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gött ennyi bölcsesség van, az nem sötét. Az olajfaliget még az éjszaka kellős kö
zepén sem tud teljesen sötétté válni.

Az olajfa számomra görög is, kínai is. És minden fölött: az Olajfák Hegye!
A ragyogásban meg-megáll, aztán megint titokzatos köreit járja kezem mellett

a hangya. Az olajfás keretből kiindulva, lassan épülnek, meg-megállnak bennem
is a gondolatok. A Karnevál hatása egyre inkább átüt mindenen. Nem akarok,
nem is tudnék szabadulni tőle.

2

Hamvas Béla az Uzsoki úti kórházban halt meg 1998-ban. A vaságy egy nagy
teremben volt. Egy a húsz, talán harminc ágy közül, "Erték", személyes tárgy túl
sok nem maradt utána. Néhány könyv, pár ruhadarab, ceruzák, félig telt tintás
üveg, kopottas barna aktatáska, sarkain fémlemezekkel. Egy meggyfa husáng. És
a kéziratok.

Hamvas Béla kéziratai. Ez a' sokak számára talányos, még többek számára tel
jesen ismeretlen (eltakart? rejtőzködő?) kézirattömeg. Tradicionális, őskori

szövegek, keleti és európai misztika, hindu, kínai és görög mesterek, keresztény
hagyomány, szufi, zen-buddhizmus ... A legfontosabb könyvek, töredékek, szer
zők fordításai és kommentárjai. .. Szatírák, tanulmányok, esszék, regények ...
Egyetlen, monumentális, szemléletében és hőfokában egységes, roppant épít
mény. Hány oldal lehet? Nem száz. Nem is ezer. Hát mennyi? Tízezer? Húsz
ezer?

Aki soha, egyetlen sorát sem olvasta, azt gondolja: ebben az emberben az írás
nak valamiféle démoni bőszültségeélhetett. A mánia egy fajtája.

Mások, egy-egy oldalnyit elolvasva, úgy érzik - belehülyülnek! Vagy pedig úgy
- most már soha többé nem tudják félretenni!

Nem sznobságon, nem rmíveltségen, nem is érzékenységen múlik. Hamvas
Béla művei: hatalmasak és némelyek számára veszedelmesek. Ugy, ahogya na
gyon magas hegyek vagy a nagyon nagy mélységek. Van bennük valami örvény
szerú. Az örvény nem mindig rossz. Az örvényhez néha mi vagyunk kicsik.

Ulök a tündöklő nyárban. Az olajfa ritkás lombjain áttetszik az ég. A mélysé
ges ragyogás. Nietzsche mondata jár az eszemben. Aki az örvénybe pillant, vi
gyázzon: a mélység rá visszanéz.

3

A Karnevál Hamvas Béla regénye. Mú, amelyet ő maga nevezett férfikora "leg
fontosabb" művének. Eletszakasz szerint tehát középen áll az ifjúkort reprezen
táló Magyar Hirperion és az öregkori "legfontosabb", a Patmosz között, 1948 és
1951 között írta Szentendrén. Ötvenévesen.

Az eredeti kézirat alighanem végig kézzel (sőt ceruzával!) íródhatott. Erről,

valószínűleg két példányban, gépelt másolat született. A másolat már némileg
módosított szöveg volt. A javítások, változtatások a szerzőtől származtak. A gé
pelt kézirat második (harmadik'r) példánya elkallódott. A megmaradt egy pél
dányról ketten készítettek négy gépírásos másolatot az író életének utolsó évei
ben.

Voltak időnként szavak, amelyeknek gépelése (talán már az első olvasata is)
hibásnak tűnt. A többszöri leírások végleges és egyöntetű szövegjavítására illeté
kesebb nem vállalkozhatott, mint Az, aki Hamvas Bélával végig a legszorosabb,
az elsődleges életközösségben élt.
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A hét részből álló rmi könyvheti kiadványként, 1985 nyarán jelent meg. Két
kötetben, a Magvető kiadásában. A megjelent szöveg - az említett hibajavítások
figyelembevételével - az eredetivel betűről-betűremegegyezik.

Sok könyvüzletben a regény néhány óra alatt elfogyott.

4

Tájaknak, koroknak, fáknak vannak nagy pillanatai. Naivitás azt hinnivhogy a
dicsőség "a" nagy pillanat. A dicsőségről magáról különben is keveset tudunk.
Nem biztos, hogy a szemünk olyan erős, az ítélkezésünk olyan tévedhetetlen, a
lelkünk olyan bátor, hogy rámondhatjuk valamire: igen, ez most itt dicsőség! A
dicsőséget hagyjuk meg Istennek.

A táj, az olajfa, ahangya, a kéz, a mű dolga: a szolgálat. Ennyi. A mi dolgunk
itt csak ez a kevés. Es ez a kevés sokszor nehezebb - mint egy Himalája.

Egyik könyve előszavában Hamvas ezt a kifejezést használja: meditációs ob
jektum. Ahogy most a Karnevál "műfaját" latolgatom, ez a kifejezés jut eszembe.
A szavak bizonyos idő után elhasználódnak. Ugy vélem, ez lett a sorsa a "medi
tációs objektum" kifejezésnek is. Ennek ellenére pontosabb szót nem tudok ta
lálni: a Karnevál meditációs objektum, álarcokká változott arcokról, életekről,

korokról. A regény meditációs objektum azokról, akik nem tudják (vagy nem vál
lalják) a szolgálatot. Mi a szolgálat? Hamvas Béla egyetlen szóval felel: Isten.

Ez a nagy mú, ez a kolosszális karneváli kavargás, sorsok, bukások, elragadta
tások, aljasságok, mohóságok, életszentségek, hazugságok, ez az egész fortyogó,
bugyborékoló és örvénylő menazséria, kizárólagosan - az Isten felé fordul. Min
dent, ami más egyéb, írója - kiköp. Kinevet.

5

A Karnevál cselekménye? "Hát bikavadító történet, annyi szent! Soha ilyen
cifrát!" ~ kiáltana fel Laurence Sterne. .

A szereplők végtelen menetben tolonganak, nyüzsögnek. A látszólagos "főhős"

megkettőzi énjét, rossz házasság pokla, túlvilágjárás, nyilasok, ostrom, ötvenes
évek, elcserélt gyermekek, feljelentések, mániák, félelmek... A történet "el
beszélője", a ,,.leíró" és a "hang" időnként közbeszólnak: a leírtakat megbírálják,
korrigálnak, értelmeznek, átírnak . .. Kápráztató tolongás, bábeli zsivaj az
egész. .. Fuldoklik tőle az ember.

Mintha egy roppan kar belelökné, beletaszítaná az olvasót valamilyen Bosch
kép kellős közepébe.

A dologban az a legfurcsább, hogy a Karnevál egyes részei ugyanakkor a világ
irodalom leghumorosabb lapjai közé tartoznak.

Hermina nénire gondolok, Bormester Mátéra, Hoppy Lőrinc postamesterre,
az "ostromnaplóra" ("Fikarc indiszponált."), és azon kapom magam, hogy hango
san felnevetek.

Mi ez? Vicc? Nem az, egyáltalán nem! Hamvas úgy mondja: humorisztika.
A Karnevál egyik rétege Rabelais-ra emlékeztet. (Ó nem, Hamvas soha nem

pietistal) Egy másik Sterne nevetésére. Ám ezék csak a felületi hártyák, hiszen
humora olyan sajátos, hogy komikus lenne skatulyázgatni.Az "intellektuális
humor" kifejezés üres és semmitmondó.

A humor a Karneválban a létezés Nagy Angyala. Az, aki segít elviselni a buká
sokat, a~ elragadtatásokat, a mohóságokat. A humor átvezet a létezés infernális
körein. Es ugyanakkor erőt ad, hogy elviselhessük a szakrális köröket.
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A szerepe körülbelül olyan, mint a zen-buddhista koanokban a "felriasztás
nak": az egyéni és a kollektív őrületek (álarcok) mögött megvillantja a hiteles
valóságot és az igazi arcokat.

Hamvas Béla humorával az ember egyszeruen nem tud betelni. Nemcsak sza
vakkal, nevekkel, mondatszerkezetekkel, leírásokkal, gondolattársításokkal csal
könnyet a szemembe a nevetéstől, hanem néha még a szerkezetet is így kom
ponálja meg. Bormester Mihály túlvilágjárása például egyike a regény leg
magasztosabb részeinek. Hogyan lehet ezt a szakrális "magaspontot" folytatni?
Hamvas tudja: Konc, Lába és Tekenő urak. bornírt és viszolyogtató "vérszövet
ségének" (időpont 1944!) betoppanásával. Ime: a humorisztika. Hatalmas, meg
rázó túlvilágjárás ,és rögtön azután egy infernális csőcselék groteszk-komikus
handabandázása. Es a kettő együtt - a regény felfogásában -- szakrális egész!

Az ember olvassa a könyvet, egyesoldalaknál nevet, hahotázik, és közben érzi,
vérvörös lesz. Ezek vagyunk. Ostrom van, lőnek, de "az áruház ég!" - és mi sza
ladunk, rohanunk, egymás sarkát tiporjuk, hogy fölösleges kacatokat, üdvösség
szurrogátumokat zabrálhassunk.

Ime - mondja Hamvas - a 20. század!
"Az áruház ég!"

6

A tájék lassan hajlik a délutánba. A fák között némileg csökken a forróság. A
hegyek felől valami kis szél támad. A madárhang élesebb lesz, a fák békessége
esendőbb.

Valahol ott, az Alpoknak ide látszó lejtőin lopakodhatott hajdan seregével
"getul elefánton a félszemű vezér", Hannibál.

Valahol a zsigereimben még mindig túl erős a latin kontinuitás, hogy ne bor
zongjak bele! . .. Mint a kutya a vackát, az ember megszokja a hagyományait.

A szabadsághoz többnyire kicsik vagyunk. Vackunk szagát jobban álljuk.

7

A Karneválban a létezés alapállása: a szabadság. A "vackok" (álarcok, mániák,
bj,Ívóhelyek) felszámolása nélkül az ember metafizikai helye betöltetlen marad.
Nincs veszélyesebb és démonikusabb szituáció annál, mint mikor egy ember,
egy közösség, egy világ metafizikai helyét elfelejti, felszámolja vagy bemocskolja.
A regény bugyborékoló, kavargó forgataga neIl} más - mint ennek ábrázolása.

Jaspers azt mondja: "A nappal Normája. Es az éjszaka Szenvedélye." Ha a
Karneválra gondolva az ember itt megállna, úgy tűnnék: a művet elárasztja, át
itatja az infernális helyzet sötétsége.

Hamvas egyetlenegy dologba kapaszkodik, egyetlenegyre hivatkozik: a Megvál
tásra. A Karnevál mélységesen keresztény mű. A regényben így van együtt a
nappal Normája és az éjszaka Szenvedélye!

8

Közbeszúrás következik az imaginációról, részben zárójelben, részben a
nélkül.

*

(Tudomásom szerint napjainkig mindössze két tudományos csoportosulás szá
molta meg a Karnevál mondatait. A kapott kalkulációk - sajnálatos módon - el
térőek.)
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Egy bizonyos mór gondolkodó és közíró nevével és tekintélyével jegyzett, úgy
nevezett "toledói csoport" számításai szerint a keresett szám: 35.924!

Ezzel szemben a némileg rigorózusabb, ám szintén mór "AlcazáriBaráti Asz
taltársaság" véleménye szerint a keresett szám: 472.111 és akkor még nem is
számolták sem a félmondatokat, sem pedig a fattyúsorokat.

A probléma pillanatnyilag eldönthetetlen. A homályt tovább növeli, hogy az
1985-ös, editio princepsnek számító, kétkötetes kiadvány korai mór vélelmezé
sei (L: MOROLÓGIA), mint köztudott, a 13. században keletkeztek, és ilyen
módon egza:ktságuk 20. századi tudományosságunk próbáját aligha állhatja ki. '

Ebben a furcsa helyzetben - amikor a filológusok a regény terjedelmét, a pa
leográfusok betűformáinak milyenségét, végül a közkönyvtárosok az ajánlható
ság mértékét illetően zavarban vannak - az Esszé Szelleme fejét vakarja, sóhajt,
legyint egyet és ráröppen a mű .Jegszolídabb'' mondatára, A mondat az 1985.
évi kiadás 2. kötetének 645. oldalán található és így hangzik:

"A Karnevál minden szereplője imagináció, a regényben egyetlen élő ember
sem szerepel, kivéve Radafukot."

Mármost! Mivel sem a regény kinyomtatott, sem pedig kéziratos szövégében
Radafuk nevű szereplő nincs és nem is volt, továbbá mivel ilyen new figura
Hamvas Béla más művében sem szerepel, sőt mi több, tőle ezt a nevet soha
senki nem is hallotta - azaz nem említette Szentendrén, miközben a levendula
töveket kapálta, nem utalt rá, miközben a kivágott cseresznyefa törzsére ráült és
cigarettát sodort, nem hivatkozott rá, miközben a kifőzde szurokpapír-teteje
alatt grízes tésztát evett, és végül nem citálta akkor sem, amikor egy alkalommal
felugrott a nekilóduló 67-es villamos lépcsőjére és kicsit ettől zavarba jött -,
nem lenne semmiképpen sem elhamarkodott megvizsgálni (kikutatni, megvi
tatni, elemezni s végül vita' tárgyává tenni, majd pedig e nagy témából ledokto
rálni), hogy a Karnevál előbb idézett mondata (azaz: a Radafukra vonatkozó ki
jelentés) vajon teljes egészében

1. megtévesztés-e?
avagy

2. a Radafuk nevű szereplő csak elkallódott a Karnevál 35.924 (1. toledói cso
port), illetve 472.111 mondata (1. Aleazári Baráti Asztaltársaság) között? S ha el
kallódott, újabb kérdés: hol van?)

Az "imagináció" sző Hamvas Bélánál mindig jelentőségteljes.Amennyiben az
olvasó megmarad az Ertelmező Szótár szerinti definíciónál, a Radafukra vonat
kozómondat a Karnevál humorában "az utolsó csavarás". Hiszen Radafuk 
tényleg nem szérepel!

A viccnél azonban a humorisztika távlatosabb ...

9

Megkockáztatnám azt a feltételezést, hogy a Karnevál egyrészt valóban szótári
jelentésében használja az imagináció kifejezést (azaz: Radafuk - vicc!), de ugyan
akkor használja sokkal mélyebb, nagyon is komoly értelemben, azaz Jakob
Böhme felfogásában. (Böhme misztikája meghatározó erővel jelen van Hamvas
legtöbb írásában.)

Az imagináció Böhménél az egyik legkomplexebb fogalom. Olyan mágikus ak
tus - magyarázza Hamvas -, amelyben a kép, annak kivetítése, visszaverődése,
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látása, a képtől való "megtermékenyt1.lés", a sóvárgás és az akarat tökéletesen
egybeesik. Az imagináció több mozzanatból áll. Böhme-fordításának szómagyará
zatában Hamvas részletesen leírja, melyek ezek a mozzanatok. Az értelmezés
nem könnyű: Böhme - a 17. századi nagy német misztikus - egyike a legnehe
zebb szerzőknek. Fogalmai részben a gnózis, részben a kabbala, részben az al
kímia felől értelmezhetők.

Az imagináció első mozzanatában az akarat - a benne felvillanó kép utáni só
várgástól - megmozdul. A második mozzanatban (és a Karnevál szempontjából
az ismertetés innen válik érdekessé) az akarat a képet önmagából kivetíti és a
tükörben (l. Bölcsesség Tükre, éberség) megpillantja. A harmadik lépés önmaga
képének felismerése. Abban a pillanatban, amikor önmagát (képét) a tükörben
megpillantja, saját magától bűvöletbe esik és a bűvöletben cselekszik (L Mal
larmé: Herodias). Ugyanakkor a kép maga is tükörré válik benne.
. Böhme -r- mondja Hamvas - az imaginációnak két alakját különbözteti meg: a

sötétség és a világosság jegyében történő imaginációt. Ami annyit jelent, hogy az
emberben vagy a sötétség, vagy a világosság akarata imaginál. Az ember életét az
dönti el, hogy melyik világot engedi magában imaginálni.

Hamvas Béla Karneváljának megértéséhez Böhme számomra inkább kalauz,
mint bármilyen irodalomtörténet, vagy a 20. századi regényírás bármilyen for-

, mabontási kísérlete. "A Karnevál minden szereplője imagináció ... " Jakob
Böhme felől nézve: a Karnevál - imaginációs regény. Mágikus regény. A szerep
lők a valóság tükörkép-varázslatában élnek, mozognak, cselekednek, néha (rit
kábban) a világosság, néha (gyakrabban) a sötétség világát engedve akaratukba.
Akaratuk - és ez nagyon lényeges - mindig, minden helyzetben szabad.

A regényben valószínűleg az a legmagasabb múvészi "teljesítmény", ahogya
valóság és. annak tükörkép-megfoghatatlansága egymásba varázsolódik. Ami for
mabontásnak - abszurditásnak - tűnik, az legtöbbször: egy mísztika rendszeré-:
nek filozófiája, az adott filozófia művészi megvalósítása.

Azt hiszem, ez lehet az oka, hogy olyan bajos a Karnevált kizárólag irodalom
történeti, esztétikai vagy műelemzési aspektusból kiindulva "helyére tenni, meg
bírálni, osztályozni". A végeredményből valami mindig "kilógna". A rmívelet
pedig kicsit mindig komikussá válna ...

"A Karnevál minden szereplője imagináció, a regényben egyetlen élő ember
sem szerepek, kivéve Radafukot."

A helyzetre valóban egyetlen szó illik: humorisztika!

10

A Kameválban a fix pont: Hiten. Minden egyéb mozog, kavarog, örvénylik.
Maga a cím is az álarcos forgatagra utal, melynek résztvevői másoknak látsza
nak, mint akik voltaképpen. Az álarc mögé rejtőzött létnek - az Iró így láttatja 
az a legmélyebb veszélye, hogya maszkot viselő minden esetben az álarc bűvöle

tében cselekszik. Közösség szintjén a maszkos egzisztenciák (ál-szerepek, ál-
személyiségek, ál-formációk) veszélye ugyanez. .

Az álarc: valami, ami nem-valóság. A nem-valóságnak a kulcsszava: az őrület.

A Karnevál azt mondja: "Szeretet nélkül élve, az embernek őrjöngeniekell."

11

Sibenik kicsinyke dalmát város, körülbelül félúton Split és Rab szigete között.
Gótikus templomának egyik oldalát - karnyújtásnyi magasban - faragott fejek
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sokasága díszíti. Úgy tartják, modelljeik a városka hajdani lakói lehettek. Az ar
cok karakteresek, mindegyik más és más. Hamvas a Babérligetkönyv egyik esszé
jében ír róluk.

Nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy - Schumann zenéjén kívül - ezek a
faragott fejek is inspirálói lehettek a Karneválnak. Mindenesetre, ha valaha sor
kerülne a regény "illusztrált" kiadására, arra szavaznék: a sibeniki faragott fejek
fényképei legyenek az illusztrációk!

A faragott fejek esetében együtt van rmivészet, emberismeret, pszichológia.
Humor, moralizmus. Sorsismeret, irónia, Ahítat, valószínűség. Történet, kábult
ság. Metafizika, szakralitás.

Ugyanúgy, mint a Karnevál esetében.
A két mű - kortól-és helytől függetlenül- van, és egymásfelé néz.

12

És akkor itt van még a Karnevál zeneisége! Elsósorban'nem is a sok zenei uta
lás, inkább a szerkezet, a kompozíciós megoldás muzikalitása.

Részek felvonultatása, egymásba tükrözése, motívumok "áthangszerelt" újra
játszása. A variációs megoldások az I. és a II. részben, az Abihail-dallam a II. és
a VII. részben, afugára emlékeztető szerkesztésmód az V. rész nagy "sors~ismé

telgető" katalógusában, a zenei tükör-fordulatokat idéző "függöny-előtti beszél
getések", mind-mind zenei inspirációknak tűnnek. Bizonyos oldalak esetében
mintha maga a "zene" szó is kevés lenne: Pataj mondatai a II. részben ("ó Abi
hail ... ") nemcsak zenélnek - muzsikálnak!

Eljátszom a gondolattal, végül is melyik zenei műfajba sorolhatnám a regényt?
A szimfóniát rögtön elvetem. Kamarazene? Nem, arról szó sem lehet! Talán leg
inkább - fuga.

Van egy különös Mozart-mú, Sziklakemény. Sűrű. Fájdalmas. A C-moll adagio
és fuga. A Karneválnak nem egészen ez a zenéje. De sokszor hasonlít rá.

13

A ligetben lassan hosszúkássá válnak az árnyékok. Kicsi társam, hangya, mer-
re iramodtál, hol lehetsz most már? .

Azon kapom magam, hogy képzeletem hullámzik erre meg arra: áttetszik a fák
között, könnyű páraként átlendül a városfalon, a görbe utcák zegzugát nesztelen
követve bent van már a csöppecske szobában, az olajmúzeumban.

Fűszagú, olaj szagú csönd. Olívaolajok. Csőrös, nyakas, talpas, hasas, húzott,
megcsavart üvegek tucatjai az asztalokon, polcokon, lent a földön, emelvénye
ken. Napsárga, holdsárga, mézarany olajok. Olajok csöppekben, flaskákban,
üvegcsékben, korsókban. Palackba zárt ragyogások. Olívaolaj békessége. Olaj
szagú, fűszagú csöndesség. Együtt munkál föld és fa és ég és ember.

Spirituális világhely a Jóisten hóna alja melegében: olajmúzeum!

14

A Karneválból az olaj ragyogása és békessége - látszólag - teljesen hiányzik.
Az arcok, mint egy El Greco-képen, fájdalmasan megnyúlnak, a sorsok valami
féle függőleges térben mozognak. Mindössze egyetlen, rövid epizód található a
világos és a sötét imaginációk örökös mozgásában, amelyik nem mozog: fényben
és nyugalomban áll. Ez Jézus és a tanítványok megjelenése az V. részben. Magá
ban az epizódban nincs semmi festőiesség. Csak józan, tiszta, már-már kemény
fény.
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Úgy látszik, az "olaj" és a "ragyogás" még mindig csak álarc. A hiteles valóság
józan, pátosz nélküli, egyértelmű éles fényesség.

A Karneválból valószínűleg ezért hiányzik az olaj derűje és idilli ragyogása. A
rontott valóságnak a hiteles valóság az ellentéte, és nem egy festőiesített.

A regény előterébena rontott valóság örvénylik.kavarog és bugyborékol. Ha a
pillantás nem hatol mélyebbre, a Karnevál valóban csak sziklakemény, sűrű és
fájdalmas rmínek tetszhet ...

15

Van ebben az egészben valami torokszorongató bátorság és nagyság:
"Ha a bolond mézzel kínál, köpd ki! Ha a bölcs mérget ad, fogd meg és idd ki!"
Ami a Karneválról elmondható, azt ennél a pontnál abba kell hagyni.

16

Már félig sötét az olajfaliget is. A fehér színek ilyenkor eloldják magukat a
kövektől. Meg nem foghatóan, el nem mondhatóan, mint az irgalom, a fehér
megjelenik a tájban.

Allnak a sötétség határvonalán, mérlegeInek valamit a fák. Tövükben ott ülök
én is. Fogadva a sötétet, az olajfalombok az éjszakába belemosolyognak.

GEORG BRITTING

Három királyok

Szent Gáspár fölsége hollólovát ruqtatja éppen.
Remeg a nyeregben, suhog brokát ruhában:
Országaiban csupa nehéz pálmavirág van,
Lázas nyíl, akár a lendülö leopárd acimerében.

Szent Menyhért fölsége elhagyja fehér elefántja
Hátán a palotát, nök ülik pást ja zöldiét
S·a függökertjeit. Most fölvonja szemöldjét,
A keresés napjai, élei parázsianak csöndben hiába.

Szent Boldizsár fölsége dromedár tevén közeleg,
Sóvár zászló, inog a hátán elöre-hátra,
Mint a perzselö csalán, ostorozza öt is a vágya,
A királyok közt ö a legtürelmetlenebb.

Égő fáklyát, kezét mindhárom előreveti.

Hajtja őket avérük hegyeken, erdőkön át.
Fellegként felhőzi körül testük a belső zsarát.
S a csapat Istent, a fönti tüzes hattyút, követi,
Az Úr kitárt szárnya hol az eget, hol a földet veri.

Kalász Márton fordítása
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