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KALASZ MARTON: TELI BARANY

Kalász Márton önéletrajzi fogantatású regénye,
a Téli bárány (első kiadás: 1986), -j óllehet csak
nem húsz éve világítja be a pályát és ezt a k ülö
nős sorsot, még ma is megborzongtat. Mivel?
Nehéz lélegzésű világával és boldog-boldogta
lan örömeivel: rejtélyességével. Nem családre
gény, de annak is fölfogható. Nem fejlődésre

gény, ám annak is megteszi a kis Mess András
szellemi növekedésérőlugyancsak valló, sok ál
lomású életútjának a bemutatása.

Ugyanakkor aszépprózában megbúvó, a
szinte földrajzilag és történelmében körülhat á
rolható valóságot - két család sorsán keresztül a
magyarországi németek (sv ábok) huszadik szá
zadi vesszőfutását - megjelenítő szenvedéstör
ténet egyben erkölcsrajz is. Erk ölcsrajz. amelyet a
sors állított ki a "haza a hazátlanságban" bizony
talanságát megélő, fájdalmát munkába ölő és
swrgosságával mindig helytálló népcsoportról.

Műve mottójában az író nem véletlenül idézi
Boéthíust - "minden sors: jó sors" -, hiszen
hősei (valóságos és álomalakjai) olyannak fo
gadják el a világot, amilyen. Egyszer süt rájuk a
nap - persze az efféle idillből jóval kevesebb
van - , másszor jég veri földjeiket. Mindkettőt

mégis miért nyugtázzák áldásként? Mert élet.
Mert küzdés. Mert az archaikumból idelopott. s
mítoszi derűvel a természet körforgását jelző óra
a végetlen véget mutatva kozmikus, ugyanakkor
- Atlasz görnyedtsége: megfáradás - emberi.

"Mi, a regény alakjai, nem vagyunk azono
sak élő személyekkel. Csak emlékezetünk azo
nos az élők emlékezetével" - írja Kalász művé

nek homlokára. Ezzel elkerülte a tényregény 
valósak-e a valóságos alakok, helyzetek - buk
tatóit. És - ami fontosabb ennél - szabad fan
táziájába vonta, képzeimébe emelte a sombereki
univerzumot. A Téli bárány mint cím is több je
lentésű. Tartalmazza a parasztember, az állatok
kal foglalatoskodó juhász bölcseimét - "a téli
bárány pusztul, de ha túléli a fagyot, már túlél
minden megpróbáltatást" -, ugyanakkor a jól
ismert biblikus jelkép (agnus Dei - Isten bárá
nya) fölvillantásával a keresztény áldozat szim
bolikáját is magában foglalja .

A Téli báránynak mint sorsreg énynek. mint
üdvtörténetnek ezt a fajta beszédességét a korabe
li kritika már jó szemmel nyugtázta. Balassa Pé
ter szerint a Téli bárány például "azáltal válik re
génnyé, vagyis történetté, hogy igazi szenve-
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déstörténetét mutatja be két családnak". Beney
Zsuzsát pedig az "egyszerre realista és romanti
kus módon epikus" mű azért ragadta magával,
mert benne a szerző "Ielkiismeretének paran
csát követve szinte keresi a másik szenved ést".

A Kalász Mártonnal készített interjúból tu
dom, hogy nála a bárány egyszerre valóság és
jelkép. Keservesen sírt, amikor nagyapja leölte a
kis állatot, mert számára - vagyis agyereknek
- nem csupán a szenvedést jelentette, hanem
"a sz épség, a tisztaság, a remény szimbóluma is
volt". Tehát az életművön - szinte a kezdetek
től máig - végigvonul ez az egyetemes jelkép.
Hogy regénycímmé is válhatott, bizonyíthatja
az író - a stációkat végigjáró és megélő ember
- eltökéltségét: a több szalon futó családre
génynek a keresztút poétikáján túl- éppenség
gel azt hitelesítve - minden ízében az igazsá
got kell tükröznie. De van-e igazság? S ha igen,
az hányféle? És tehető-e köztük különbség? A
megvert sereg - a kitelepítettek, a megnyom0
rítottak - igazsága fölülmúlja-e a győztesét? A
történelem igazsága mérhető-e a csak lélekben
dédelgetett, mert soha ki nem mondott - fegy
ver árnyékában raboskodó - igazsággal? S ha
a szegényeknek és a gazdagoknak k űl őn-k űl őn

igazságuk van, elkövethető-e ugyanaz a bűn?

Egyáltalán bűn-e, ha jóhiszeműségből vagy tu
datlanságból megtévednek - a Volksbundba
való jelentkezést volt aki csak hétköznapi szinien,
az ősökhöz való valamiképpeni tartozás remé
nyében élte át -, s az egyik bűn, mármint az
említett, föloldhat6-e egy másik (irányukba és
rovásukra elkövetett) bűnnel: azzal, hogy kifor
gattattak h ázaíkb ól, vagyonaikból?

Bűnt követett-e el az a kitelepített, meggyalá
zott székely vagy felvidéki család, amely az
ugyancsak kitelepített és földig alázott német
-magyar (sváb-magyar) család házába költözött?
Egyáltalán lehetséges-e olyan világ - a husza
dik századi történelem fintora és metszőkése sze
rint lehetséges volt - , amelyben a kollektfv ba
nösség vádjával lehet illetni mindazokat a felvi
déki és erdélyi magyarokat (sz ékelyeket), s ma
gyarországi nérneteket-sv ábokat, akiken a törté
nelem sújtott végig a többségi nemzet ítéletével?

íme a kérdések, amelyek az 1933 és 1959 kö
zött zajló cselekményekből, "a munk ák és na
pok hésziodószi nyugodt ritmusa" (Csürős

Mikl ós) szerint alakuló dél-baranyai falu lázas
életéből kiolvashatók. Csak a kérdező, jelen
esetben a kritikus ilyen didaktikus, ám a re
gényben nyoma sincs - bár a Téli bárányban té-



nyek halmaza alakítja aszépprózát - az efféle'
okoskodásnak. Az író egyik alaknak sem szó
csöve, ugyanakkor mindegyiké. Ritmikusan át
hullámoztatja rajtunk ezt az "égszakadás, föld
indulás"-világot; hőseinek életével, a kis falu és
nagyobb falu, no meg a hegy - az író számára
kiláM - intim és zajos történéseivel. az ünnepek
sokszor borba fojtott méltóságával akarja tud
tunkra adni, hogy Isten és ember veszekedésébe.
a sors sújtotta megbélyegzettek panaszolkodá
sába, átokimájába senkinek sincs joga beleszól
ni, és fölöttük ítéletet mondani. Megszenvedik
ők maguk a rájuk mért - véletlenül így alakult
vagy rájuk kényszerített - életet. Ha furcsán
hangzik is, boldogságunknak ugyancsak forrá
sa ez a keresztre feszíttetés.

A fejezetek váltakozva a keresztkomaságba
álló két család: Probst és Mess, s a velük kap
csolatba lévő rokonok és idegenek zajos és meg
hitt, sokszor egymást keresztező életébe enged
nek bepillantást. Intim jelentek, zsánerképek, az
élet és a halál családiasságát sugalló mozzana
tok követik egymást. Mintha a szép, téli lakoda
lom égi menyegző volna, és a saját vagy idegen
ruha (népvíselet) választása közt őrlődő meny
asszony vagy ifiasszonyangyalként suhanna át
a légen. A hétköznapok, a legegyszerubb mun
kamozzanatok is az "epikus áradásban" (Beney
Zsuzsa) elemelkednek a földtől, s a diszűettség nél
küli (CSŰlÖS Miklös) költőiség auráját adják.

Az elbeszélés nyelve, noha költő írja a re
gényt, csöppet sem lírai, ám átszínezi valamifé
le, hol szeménnes, hol a tájszavakkal hangula
tot teremtő pontosság. Ebben a lassú, csaknem
terpeszkedő folyamatban ballagdál az idő, s a
paraszti bölcselem és a szokásvilág legmélyéről

is világló archaikus tudás őrzi-vigyázza a sok
szor a történelemmel is szembe menő figurákat.
Jöhet megszállás, forradalom, kitelepítés, ők bű

neiktől megtisztulva - szabadok. Erkölcsi rend
jük szerint magukban végzik el a föloldozást.

Mítoszi világuk, akár a városba vezető utat
őrző legendás cserfáé, visszanyúlt az időtlenség

be, de gondolataikban már egy új világkép kör
vonalai sarjadoztak. "Nyugodt volt, amilyen
hús-vér sohase, de formájában, belül, csupa sej
telem elevenkedett" - hangzik a "Buddha-fa"
jellemzése. Akár élő, akár holt, itt ember és ter
mészet borult egybe. És Kalász Márton érzi 
sorsképlete ettől eleven - a tájba oltott misztéri
um, eme sebekkel fölösen ellátott föld emberei
nek kiszolgáltatottságát. Amelyen csupán a
Csűrös által már említett hésziodószi bölcselem
- "nem szégyen dolgozni, de szégyen tétlenül
élni" -, a világot jobbra fordító akarat segíthet.

A Téli bárány című regénynek s benne a honi
magyar-német(sváb)-sokác szenvedélyeket őrlő
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malomnak - amelyet az idetelepített, hazájuk
ból elűzött felvidéki és erdélyi magyarok (szé
kelyek) kényszerű honfoglalása csak forrósított
- drámai súlya van. S ez akkor sem lesz ki
sebb, ha a reformkor nagy költőjének látomását
- "Az emberfaj sárkányfog-vetemény" - ide
vonjuk. Valóságos és képzelt alakokból össze
gyúrt hősök - Probst, Vroni, "Anyánk", Uray
stb. - küzdenek a huszadik századi politikai
-történelmi léghuzattól veszélyeztetett emberiség
- sokszor cirkuszinak tetsző - porondján, s
szinte annyi reményük sincs a megbékélésre, a
rájuk szabott bilincsből vagy a fantomképük
kalodájából való szabadulásra, mint a lelkifur
dalás nélkül cselekvő gyilkosnak. Tennészetes
jóságuk miatt annyira szívszorító ez a két haza,
és még több igazság-féligazság közt való őrlő

dés-főlmorzsolódás, hogy ettől az "életvidám",
de lassú halódástól kap a történet vége - jólle
het az író alteregója, Mess András értelme-mű

vészete nyiladozik - katartikus kicsengést.
Tilkovszky Lóránt szerint "a regény megbéké
lést sugall a sorssal", holott lassú folyása, "an
dalító" meseképe ellenére is minden szavában
ott a zendülés - tiltakozás az egyénhez és kö
zösséghez méltatlan sors ellen.

A három részből álló szerkezet biztos váz,
amelyben a szereplők saját egyéniségük, jelle
mük, a családban és a közösségben betöltött he
lyük szerint szólalnak meg. Az író költészet és
va16ság forrpontján, bizonyos, általa is sugallt,
sőt betartott erkölcsi rend alapján formálta
egésszé ezt a minden ízében szerteszaladni
igyekvő kisebbségi-nemzetiségi kozmoszt. Tőle

tudjuk, hogy Probst és Pauli szinte valóságos
alakok, és a Stabat Mater-szeru ragyogó asszony
-jellemeknek, a paraszti mindentudást érzéke
nyen őrző és hatékonyan működtető Fájdalmas
Anyáknak ugyancsak van az életben - az író
környezetében is - hasonmásuk.

Mess András első személyben előadott, töré
keny lelkületről valló fejlődésregénye egy tisz
ta, érzelmekben gazdag belső világ tükörképe.
A világ történéseit - kitelepítésestől, forradal
mastóI - saját erkölcsi igénye szerint jeleníti
meg, sőt eme parancs révén kommentálja. írói
bravúrnak sem utolsó Nagy Jeromos halálának
a pontos megidézése. A betelepített székely em
bert, akit fejezetekkel azelőtt már elveszítet
tünk, az (ró Mess novellája drámaian hozza
elénk, kivált a kántáló feleség fájdalmával: "s
nyugszol-e vaj idegen földben". Ez az a mozza
nat, amelyben esszenciaként jelen van a Téli bá
rány szenvedéstörténete, (Magyar Napló, Buda
pest, 2(04)
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