
A REJTŐZKÖDŐ KÖLTŐ 
Kalász Márton 85. születésnapjára 
Kalász Márton költői, prózaírói és műfordítói 
munkássága immár olyan bőséges, hogy egy 
születésnapi köszöntő szerény keretei közt lehe-
tetlen átfogni. Ha a műfordításokat nem tekint-
jük, akkor is közel negyven önálló kötetre rúg az 
életmű, és köztük olyan opusok találhatók, mint 
összes verseinek több mint 700 oldalas gyűjte-
ménye, amely épp tíz éve, a költő 75. születés-
nap jára jelent meg a Magyar Napló Kiadónál, 
Zsille Gábor szerkesztésében és kísérő tanulmá-
nyával. És olyan remekművek is rejtőznek ebben 
a könyvszekrényre való életműben, mint a már 
több kiadást is megélt, német nyelven is sikert 
aratott Téli bárány című regény, amely Kalász 
Márton felmenőinek sorsán keresztül, a magyar -
országi németségnek a sorsán keresztül 20. szá-
zadi történelmünk keserves három évtizedét raj-
zolja meg, ahogy azt a falvak mikrokozmoszának 
népe megélte és megszenvedte. Kiemelhetném 
a Tizedelőcédulák című dokumentumprózáját is, 
amely szintén a magyarországi németek sorsá-
val foglakozik: a szociográfia, a publicisztika és 
az irodalmi interjú eszközeivel széles körben 
vizsgálva történelmi hátterüket, 17–18. századi 
betelepítésüktől, a magyarsággal való történelmi 
közösségvállalásuktól egészen 20. századi kite-
lepítésükig és tovább. 

Ebből a rövid felsorolásból is kiderül, hogy 
Kalász Márton nemcsak nagy tehetségű, fárad-
hatatlan ember, de a hűség embere is. Nem ta-
gad ta meg soha véreit, a magyarországi német-
séget. Eredetük, történetük, sorsuk irodalmi és 
tudományos feltárásával és bemutatásával is szol-
gálta ezt a közösséget. De ugyanezzel komoly 
szolgálatot tett a befogadó nemzetnek is, mert 
feltérképezte és tudatosította az évszázadokon 
átívelő együttélés fontos értékeit. Magát ugyan-
akkor kulturális anyanyelve okán mindig is a 
magyar irodalom nagy folyamába tartozónak 
vallotta, és 1955-ös első verseskötetétől, a Hajnali 
szekerektől kezdve a mai napig, sem jó ban, sem 

rosszban nem kérdőjelezhette ezt meg semmi. 
Az sem, amikor megbecsült műfordítóként és 
kulturális diplomataként kitűnő baráti kapcso-
latok fűzték a kortárs német költészet nagyjai-
hoz, és éveken át az NDK-ban, majd az egyesült 
Németországban élt, eleven hídként szolgált a 
két nyelv és irodalom értékeinek kölcsönös köz-
vetítésében. És az sem, amikor a kétezres évek 
derekán méltatlan és teljesen alaptalan rága-
lomhadjárat indult és folyt hosszú időn át ellene 
és az általa vezetett Magyar Írószövetség ellen. 
Jellemerejének, ellenálló-képességének nagy pró-
 bája volt ez az időszak, amely csaknem tönkre-
tette emberi és költői hírét-nevét, itthon és nem-
zetközi szinten egyaránt. 

Hadd említsem meg végül azt is, ami Kalász 
Márton életművében számomra a legsajátosabb: 
lírájának belső fejlődési ívét, amely kötődik a 20. 
századi strukturalista poétikai irányzatokhoz, és 
amely az utóbbi évtizedekben összetéveszthe-
tetlenné tette verseit. A megbolygatott szintaxis 
révén, a szokatlan együttállások révén új jelen-
tést nyernek bennük a szavak, miközben felfedik 
és elfedik a hagyományos kifejezésmódban meg-
 szokottakat. Úgy keverednek össze, mint egy 
kaleidoszkópban. Hol a hangalak, hol a jelentés -
tartalom viszi előre a szövegépítkezést, amely-
ben a játékosság, a költőiség épp úgy szerepet 
játszik, mint a köznyelviség vagy a véletlensze-
rűség. Késői lírájának megfejtését legtöbbször 
a különböző rétegek együtteséből bonthatja ki a 
figyelmes olvasó, de bizonyos lehet abban, hogy 
ennek a költészetnek a lényegéhez hozzátartozik 
okkult, azaz rejtett, teljes egészében meg nem 
fejthető volta is. 

Egyéni és eredeti, valami módon az emberi 
kommunikáció reménytelenségének a felisme-
réséről valló költészetének a jegyében és viga-
szában kívánok Kalász Mártonnak még hosszú, 
alkotómunkában is gazdag éveket: bőséges ter-
mésének minél teljesebb betakarítását. 

(Elhangzott a Petőfi Irodalmi Múzeumban 2019. 
szeptember 6-án.) 
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