
ÉRDES VILÁGOSSÁG
Kalász Márton hetven évére

Szoros kötésben. Sebzettségben. Néma ajakkal.
Ésmégis, eme sajátságos huszadik századi szen
vedéstörténetet élve és írva is - boldogan. Mert a
szó fegyelmez, fölemel: Tárnákat nyit meg 
gondolkodni tanít. Ez a szabadságnak mondható
szép kaland oldja el kötelékeinket, hogy merjünk
- akár bűneink megvallása árán is - csak ön
magunk lenni. A létezésélmény börtönéből a lé
tezésélmény igazsága felé törekedve. Amikor
már nem csupán a természet (és az azt atombom
bával bemocskoló ember) vakító fénye látszik,
de az agnus Dei sugámái sugárzóbb jelenléte is.

Íme Kalász Márton hét évtizede.
Amit csak még nemesebbé tett a szoros kö

tés, makulátlanná a sebzettség, és halkságában
is d üb örg övé a néma ajak.

Csupán a messzíröl, a világ végéről indultak
tudnak így örülni a hazaérkezésnek (beérkezés
nek?), mint 6. Csak a teherrel így megrakottak
- a kisebbségi lét tonnáit cípelök, az anyanyelv
váltás gyötrelmét megszenvedök - érezhetik
az övéhez hasonló boldogságot. Azt a lebegő ál
lapotot, amelyben szabadok. Vihetik Atlaszként
- nem a földgolyó, hanem - a világ terhét, de
mert lélekben erősek, már-már a földöntúli (is
teni?) szépség hirdetőivé válnak. Megannyi bol
dogságfutá"á; mintha szolgálatuktól valamennyi
re kisebbédnék az emberiség bűne, mintha köny
nyebb volna az út vége, a föloldozás.

Kalász Márton, akinek ajkán alig cseperedett
föl a német szó, és máris magyarrá vált, jól tud
ta (és tudja), hogy a kimondhatatlan kérdés: hol
a hazám? milyen mély sebeket tép föl a kérdező

ben és a hallgatóban egyaránt. Chopin maszkjá
ban (lmpromptu) mégis megkérdezte. Onmagától
és a megannyi tátott szájútól, a vállalás szépség ét
és fájdalmát elviselni sem tudó hitetlenkedötöl.

Mert könnyű a haza fészkére rátelepedni an
nak, akit - politikai machinációktól kisérve 
nem sújtott a megbélyegzettség: idegen vagy!;
akit nem telepítettek ki, aki a maga legtermé
szetesebb módján élhette meg a hazához (szülő

földhöz) való ragaszkodását. De az űzöttek és el
űzöttek sorsa, akik közül sokan idegen ajkúként
- nem egyszer az életük árán is - vállalták a
magyarsághoz való tartozást, valódi, ám meg
emészthetetlen dráma. Ök joggal kérdezhetik.
milyen haza az, amely kiveti fiait?

A Téli bárány (1986) círn ű regény gyerekhőse,

Mess András, akár a csillagokra nézett, akár a
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faluval szembeni domboldal szőlőjére, nem tu
dott magának olyan kaleidoszkópot konstruál
ni, amelyben a színes üvegdarabok közőtt a
szemében összeálló világegyetem káprázatát
zavarva, időnként ne jelent volna meg egy-egy
feketébb cserép is. De őt is, mint a valóságos
mese megannyi hősét, az a tudat éltette, hogy
lIa téli bárány pusztul, de ha túléli a fagyot, már
túlél minden megpróbáltatást" .

Kalász Mártonnak, az írónak ez a filozófia
adott létjogot - családtörténete egyfajta szen
vedéstérkép - az igazság kimondására. A re
gény címében óhatatlan ott van a keresztény ál
dozat szimbolikája, ez meg erkölcsiségére pél
da. Nem a líraiság, és nem is a díszítettség tette
regényét költőivé, miként egyik elemzője meg
állapította, hanem az a csal ádiasségot sugalló,
gazdag belső élet, ami a szerepiöket lIa munkák
és napok hérodotoszi nyugodt ritmusa" (CSű

rös Miklós) szerint csaknem az archaikumból
idenyújtózó isten-emberekké avatta.

Hol van már az az idő, amikor a Négy sor le
íratott! "Nem lazüha: ügyemen senki. / A versekben
mindent szabad. / A legnehezebb kiverekedni / érdes
világosságomat." És mégis, és mindenkor, bár
mekkorát változott is költészete az idők során,
idesüt a kis vers - korán meglelt - lámpása,
az "érdes világosság". A korai tanítók és meste
rek, a cisztercita Agoston [ulián és a Vigilia
közléssei k öltöt avató Rónay György arra biz
tatták a tehetséges lírikust, hogy úgy írjon: a
szavak erkölcse és dallamvilága mögött 
azoktól elválaszthatatlanul - mindig az egyéni
ség sugározz ék.

S a költ ő Kalász Mártonnak, a modem ma
gyar lírában talán egyedüliként, ez a fokozottan
összetettebbé váló "érdes vil ágosság" - a töre
dékesség - a legjellemzőbbje. Am nála - mi
ként Rónay László mondotta volt - lIa töredé
kesség nem a teljesség elvetését jelenti, hanem a
lényegre történő összpontosítás eszköze".

Az illyési, egyáltalán nem lebecsülendőhan
got és szóhordozást - amellyel a Hajnali szeke
rek (1955) tüntetett - az évtizedek alatt fölvál
totta egy filozofikusabb, töprengőbb-vívódóbb,

időben a mához érkezve a hölderlini toronyszo
ba némaságát, baljós színeit is magába oldó
versbesz éd. Kalász a transzcendens tartomá
nyokkal is érintkező, intellektuális költővé vált.
A Változatok a reményre (1968)után, amelyegyfaj
ta összefoglalás és valaminek - a modernség felé
való tájékoz6dásnak, gyarapodásnak - a kezdete
is, a változatok a reménytelenségre következik.



"Uram, nagyon figyelmes - / borújában a nap
óra se jár. / Érett, keserű magszioemben, / kiköpjem,
arra vár" - olvashatjuk a Hozzánk a hóbagoly
(1983) egyik jellegzetes versében, a Getsemáné
ban. Bár a világ nem pördült egyet, és nem is
forgott körbe a tengelye körül, a költőre ezután
fényes éjszakák leselkednek. Húsz év, és köte
tek sora jelzi, hogy ezek a - történelmi gond
dal? a magánélet zavaraival? a magáraeszmélés
és újraszületés kétségeivel? ereződött - késéles
éjszakák, a csaknem a halálba ájultság döbbene
tes élményét hozó pillanatok, milyen erős nyo
mot hagytak eme lírán.

Ha nem is kellett felnőtté válnia annak, aki
már régen, a gyermekkor stációit végigjárva fel
nőtt volt, a bibliai történésekben és a mítoszi vi
lágban megmerült szó - A r6zsafestő a régmúlt
ban kalandozva, ám az újabb kor létélményé
nek (és dermedésének) hajnalán is a "betöretlen
Öröklét" tablóját festi -, a szó mint elsusogott
vádbeszéd különös aurát kapott. Sorsa vissz
hang, csengés, a tenger víztükrén robogó pari
pák patáinak dobogása.

Alkotáslélektani rejtély, hogy a művelődés

történeti rétegek (a filozofikus csapongás, a
képzőművészet és a zene) mikor mit fognak
közre, mely valóságdarabot teszik látomásossá.
A Cethal, az Urat- az időt ídőtlenné tágító meg
rendültség-élménye - jó másfél évtizeddel ez
előtti a Babits-érem töredék - talán pontosan
rögzíti az emberre mért látomás mint modern
életérzés iszonytató súlyát: "cethal, az Urat azzal
sürgetem, / már majdépkéz színvallása legyen, / hol
a megtorlást ígazán akarja, / legyen, úgy legyen
pr6féta-szó a karja; / J6násra kockát bármelyík düh

vetett, / ne festhessünk arcából kint ruheset. / még a
rendelt hírt nekí kell kiáltva / vinni Níníve öldöklő

hangzauarába".
A töredékesség esélye? A részélmények egé

szet involváló káprázata! Kalász Mártont már
hosszú ideje ezt tartja fogva. A talányosság
mint életérzés ég s föld között feszül. Időlege

sen - csak fizikai úton, földrajzi értelemben 
el kellett szakadnia a hazájától, hogy német föl
dön (ahol kultúrdiplomáciai munkát végzett)
nehezedjék rá magyarság- és németség-élmé
nyének már-már elviselhetetlen súlya. A görög
ség igézetében alkotó, s az Istenhez egyre köze
lebb kerülő Hölderlin csöndjében sűrűsödő vi
lágtapasztalat - s egyben a toronyszoba lakójá
hoz való hasonulás - itt jelöltetett számára
élethossziglani próbává.

Verse, ha szabad így mondani, tovább rné
lyült. Aki a Sötét sebtől (1996) a Más este1c, más
rurálía (2004) című kötetéig húzódó értéksávon
bírja a lépést tartani vele, valódi titkok részesé
vé válik. Ez a titok, jóllehet számtalan "ismert"
és "ismeretlen" összetevőjevan, mégsem csoda.
Inkább erkölcs és alázat. Szolgáló tisztaság és
közjó. Aforisztikus bölcselem és pőrére vetke
zés. Lélekpróbává váló, esztétikai élményt nyúj
tó kalandozás.

Mindez szűkszavúan,visszafogottan, halkan.
Kalász Márton hét évtizede mintha azzal telt

volna el, hogya rícsajos vílágot, jóllehet sziszifu
szi a vállalkozás, valamennyire a csend birodal
mába terelje.
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