
CSORBA GYÖZÖ

AHAZAVÁGYÖDÁS es TtJPRENGeS KöLTÖJE

Valamikor 1953 végén vagy 54 elején az akkori pécsi folyóirat, a Dunántúl Som
berekről. egy baranyai kisközségből néhány verset kapott. Kézírással, nyugodt.
harmonikus, talán kissé nőies betűkkel. A gazdag emlékezetű Szántó Tibor, a
Dunántúl szerkesztője megkérte az akkoriban épp ott határörködő szegény JÓ
Gáll Istvánt, a későbbi nagyszerű irót, hogy mivel ö a megyében szabadon mo
zog. deritse föl, ki is a ritka szép versek költője.

Gáll István hamarosan jelentette, hogy egy nagyon fiat'al emberröl van szo,
méghozzá férfi-emberről, akinek a neve Kalász Márton.

Aztán behívtuk, megismerk-edtünk vele.
Igy kezdődött Kalász Márton hivatalos kapcsolata az irodalommal. s így a rm

immár több mint három évtizedes barátságunk. S ekkor indult el egy nagyon
magasra ívelő költői pálya.

Kalász Márton nemsokára, már 1954-ben helyet is kapott a Dunántúl-ban, be
mutatkozásként azonnal hét verssei. majd utána folyamatosan a folyóirat össze
sen húsz száma közül tízben. S megkezdtük a mozgolódást első kötete kiadásá
ra is.

Igy látott napvilágot alig egy év múlva, 1955-ben a Dunántúli Magvető kiadá
sában, tehát a miénkben, Kalász Márton bemutatkozó kötete, a Hajnali szekerek
- örömömre az én szerkesztésemben.

Mert habár Kalász Márton nem volt a szó szokványértelmében csodagyerek,
én akkor mégis valahogyan úgy néztem rá. Gondoljuk csak meg: egy kis faluban,
elszígetelve él egy tinédzser, aki itt-ott hozzájut egy-egy folyóirathoz, verses
könyvhöz, aki a tetejében német anyanyelvű, s elkezd magyar nyelven verseket
írni. Megkapá nyelvi-formai biztonsággal, egészen korszerű hangvétel lel , modern
problémeérzékenységgel. igazi lírai témamegközelítéssel.

Hogyan volt rá képes? Talán össze lehetne tákolni valamiféle magyarázatot.
rogy hát azért mégis járt középiskolába, hogy szerencséjére magyartanára ebben
a rendi gimnáziumban éppen egy költő volt, Agoston Julián, hogy sokat érintke
zett a magyar nyelvvel - én mégis csodát láttam benne. Mi mást láthattam volna
egy fiatalemberben, aki német anyanyel v vel 18--19 éves korában így ir (A eim
adó Hajnali 'szekerek-ből idézek] ..

Csuhéjos szatyrok a Iocsre akasztva,
ruhába bugyolált csupor vizek.
Lám, egy kis tsitri a szekeres balján
issza már kotyogó, sűrű te jét.

S zőtyőgnpk, kocódnak le j jebb a lotikán.
/aráfkivil1antja, táncol a ló.
S innen már láthatják túl özőnőlni

a répa/öldek sok smaragd sorát.

Elhangzott a Feszek Műveszklubban Kalász Mártonnak, lapunk fömunkatársának sze rzői

estjén.
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A Hajnali szekerek nemcsak indulást jelző kötet, hanem fontos viszonyítási alap
is. A költő később szinte egzisztenciálisan változott meg, s jó tudni, hogy mihez
képest.
Következő kötetében, az Unnep előtt-ben mintha utalna is erre A szőkőtt ló

elégiája cimü verse.
Az idillnek ---- mert a Hajnali szekerek verseit még keserüségükben is az idill

ezüstpora hintette be ----, az idillnek, mondom, vége.

Sehol egy árva szekérnyom
sz-vére fájdalom ül
mi lesz ha bokros lidércek
közt itt marad egyedül

mindjobban belefonódik
a láp dús indáiba
s már nem is jőn soha senki
hogy elvezesse haza? ...

Haza, igen, s ezzel megjelenik költészetének talán legfontosabb kulcsszava.
A költő kegyetlen vándorút ra indul. Térben is, a szó földrajzi értelmében s az

élmények vi lágában is. A természeténél fogva szelíd, szernlélődő ember olyan
élethelyzetekbe kerül, melyekben védekeznie, gyakran támadva védekeznie kell,
melyek folytonos fájó éberségre kényszerítik. Hiába viszibatyujában múltját,
szülöfaluját, gyermekkorát -- melyek egyébként hasonlat-, metafora-, olykor
jelképanyagának kiapadhatatlan forrásai -- magányosnak érzi magát, szorong:
hogy "faji no;;ztalgiák és bonyodalmak benső erdején át tán sose törhet szabad
ba". Ezzel együtt keményedik, határozottabbá válik. Panasz helyett komor eltö
kéltség lesz a jellemzője: "Fölmérem p~yám, véglegesedem _", vagy az igazi
költőknél valahol és valahogyan mindig megszólaló szuverenitás-tudet:

M.ég nem válasiolok mindenre, de
tüntetek magammal! S kivárom
felajzott szellemként, rontva-boqozva,
tehesse k végső varázst a hiányon.

Ki mondtam, nyugodtan gáncsol jatok!
Erteimet vele nekem adtok.
Dolgokról ·itt akkor is én beszélek,
ha az üvöftésbe beleszakadtak.

S a vagdalkozó, pusztító-önpusztító hadakozásban, miközben versnyelve is egyre
erdesebbe. de egyúttal mind kifejezőbbé is válik, szinte váratlanul fölcsendül a
Viola d'amour, ez a modern lovagi ének, ami csakúgy nem felhőtlen, mínt a meg
előző korszak termése sem, de ugyanakkor érzésektől túlcsorduló hangja, mély
zeneisége a mi világunkban már jólesően szokatlan. S még a Kalász Márton-i
fejlödésben-alakulásban is kirívóan új nyelvezete, páratlan sűrítései. asszociációi
a kö!.tönek egy addig ismeretlen arcát mutatják meg. Példának hallgassunk meg
belőle egy strófát.

Illatod, méheid, puszpáng jaid
dombon, temető.

Sar júszénád, mely boglyásan augusztus
mellére fő.'

Apák s anyák sírja -- ahova félénken
új hasat vitt fel a nő.

Fiuk felhőtlen gyásza: már enyém is.
Hálóként két forrást merítő.

Ebből a néhány sorból is kiderül, hogy Kalász Mártonnál milyen mérhetetlenül
fontos a szinte aggályosan pontos fogalmazás. Elszánt realista a részletekben. S
láthatóan örömét leli benne. Nyilván ide vezethető vissza ritka szórajongása.
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"Egy nyelv lajtorjája - / hogy rajta fölmenj / korona-gally ra" - mondja. Vala
hol itt gyökerezhet továbbá műforditói vonzalma is.

Rengeteget bíz a szóra. Méghozzá nemcsak a szó értelmére, hanem különleges
ségére, hangzáshatására ugyanígy.

Izgalmas akárhol fölütní köteteit. Bizonyos, hogy nem várt jelzők, meglepö
szavak, kifejezések sorára bukkanunk. Csak találomra a Szállás clmű kötet eg~yet

len verséből. a Nem onnan érkeznek cirnűből: "Sut", "álom-eves", "foldott-sü
veg", "hanga-hajbokraink", "férge-malom", "kalyiba". Ezzel együtt. sohase ki
módolt, mesterkélt.

Vagy az utolsó kötete bevezető versének, az ars poeticaszerü Kéregminták-nak
néhány sora:

Kérgem mintái lesznek a szavak,
olvashatnák - de megjön az aszáJy.

Változnak szavaim, megráncosodnak.
Kérgem mintái hanggal varasodnak.

Nem kívánnám, már másképpen beszélek

szavaim kérqét, jel, lehánthatod,
tényre tordítva lent a háncs beszél
ténynek sul/ogva évgr.űrűk beszélnek.

Nehéz, tömény, már-már ezoterikus szöveg, csak odaadó elmélyedéssel tárható
fel.

A nem látványosan, de fáradhatatlanul kísérletező költő egyre nagyobb terhe
lésnek teszi ki a verset. Formálisan ez abban is megmutatkozik, hogy szövegei
rövidülnek, alig néhány lépi túl a harminc sort, de az átlag a szonett-terjedelem
körül vagy az alatt mozog. Egyrészt a kifejezhetetlent vagy az alig kifejezhetőt

keresi.í kerülgeti, kutatja, valamiféle lélektani mikroanatómiával, másrészt a
nyelvhasználat legmagasabb fokú gyakorlati-gazdaságossági lehetőségeit pró
bálgatja.

S bár kísérletei csaknem mindig sikerülnek, önbizalma - a hiteles alkotoknál
igen gyakran tapasztalhatóan - időnként megrendül.

Fekszem,
tűnődve mesterségemen.

S kételkedem.
'Töprengek magamon,

s ígényem van hinni magamban.
(Mondjuk: én, a halász)

Vagy:
Belém volt írva mindig a ridegség. Húrnak rám teszítve a szemérem -- / kár,
hogy vékonyka lett így a dallam, bármily tökélyben.

(Baljós ének)

Találó, igaz helyzetjelentések, önarckép-variációk. Kételkedik, töpreng [rnint
egyébként szinte mindig, íme, a másik legfontosabb kulcsszó költészetéhez!).
tartózkodó, de igénye van "hinni magában", de "tökélyben" érzi rÍlegszólalni a
dallamot. Az előbb idézett: "Dolgokról itt akkor is én beszélek" öntudata, de már
támadó hév nélkül. .

A kételkedést hagyjuk rá! Termékeny lelkiállapot. De azzal vitatkozzunk,
hogy "vékonyka lett a dallam". Mert Kalász Márton költészetében imponáló tá
gasság van jelen. Fölbolygató szinte minden verse. Egész érzékeny lényével ir.
A Rilke-félékböl való.
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Ha összegezésül röviden kellene meghatároznom művészetét, azt mondanám:
gyöngéden és cizelláltan intim és monumentális, realista és vizionárius; földön
Járó és apokahptíkus, görcsök kel teli, ugyanakkor egzisztenciálisan zenei, el1ip
tíkusan tömör, de pontos és színes -- és mindenekfölött: össze nem téveszthetöen
egyéni_

Utolsó kötete, a Hozzánk a hóbagoly címu 1983-ban jelent meg. Benne vala
mennyi költői erénye végképp éretten, kiteljesedve. S még mindig az a világra
kissé riadt szemmel figyelö, kinöhetetien szomorúsággal terhelt .mem-múíó sze
gény gyerek"-- magyarázata részben a Jelenkorban folytatólag közölt Téli bá
rány cimű regényben ---, aki állandóan most is úton van, mert "hosszú és kétes
a menetelés, / a szökés / haza", s aki hányódik remény és reménytelenség, biza
lom és kiábrándultság között, de aki rendületlenül hisz a versben, mert az --- bár
hogy legyen is -- "összefoltozható, ahogya régész a cserépedényt munkába ve-
szi s végül épnek mutatja "

Kalász Márton versei

Át a pallón

mintha egy báránynak kel/ene át
mennie a keskeny pa/Jón, megriad
körűlölte ég, föld, levél Iúktetni kezd
fölölte a fán, a sárguló búza, a

szőlőlevél retteg: mi lesz veled? az erdő

suttog, biztat messze, mintha segítene
a bárány maga van, s kel/ene át-
mennie a keskeny pal/ón - (mondom: igy

szavak félnek iehérben, tétováznak
ha szeműk volna, nézne át könyörgőn)

mintha egy bárány szánná el magát
szánná magát, átmegy a pal/ón, vakmerö lesz
könnyű, igaz bárány: hiába nem hisz
abban, segít, hogy tárt karral vársz odaát
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