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Szerkesztőbizottságunk tagja, a Magyar Írószö
vetség volt elnöke 75 éves. Az író életkorát ter
mészetesen nem megélt évei jelentik, hiszen a
hiteles, igazán színvonalas alkotások - Kalász
M ártori éi ilyenek - dacolnak az évekkel mért
idővel. Most mégis megállunk egy pillanatra,
hogy valamiképp megfogalmazhassuk az ün
neplő szeretetnek azt az érzését, amelyet szemé
lye és, hála az égnek, még lezáratlan életműve

iránt érzünk.
Vannak alkotók, akik nemcsak műveik magas

színvonala miatt népszerűek, de tiszteletet pa
rancsol erkölcsi szilárds águk, kikezdhetetlenül
következetes meggyőződésük is. Kalász Márton
közéjük tartozik. A történelem változásai őt sem,
családját sem kímélték, de talán megpróbáltatá
sai segítették tehetsége kibontakoztatásában. Két
nevet említ beszélgetéseiben, akik felismerték te
hetségét, és tanácsaikkal t ámogatt ák. Az egyik
Ágoston [ulián ciszterci szerzetes tanára volt,
maga is költő; ő hívta fel Rónay György figyel
mét a fiatalemberre. Rónay csiszolgatta, javít
gatta költeményeit, s megajándékozta az első

megjelenés kivételes örömével. Tőlük tanulta
meg az emberi tényezőre való fokozott, minden
alkotására jellemző figyelmet, s a folytonos belső

gazdagodás lelki igényét, amely hozzásegítette
életműve kiteljesítéséhez.

A Rapsz6diák évada című kötetének legjellem
zőbb, ars poetica igényű kifejtése "az érdes vilá
gosság kívereked ésének" megvall ása. Ez a kife
jezésmód mor ális tartásának következetes meg
fogalmazása, s azt is lehetővé tette számára,
hogya világ értelmével szembesüljön. De sokat
elárul a "kiverekedés" képe is: a rontással, rosz
szal, kedvezőtlen körülményekkel való, megal
kuvás nélkül vívott harcot jelenti, amelyet a ha
lállal eljegyzett világban a megvilágosodásért, a
belső békesség megtalálásáért vív.

Reménysége egy felderengő arc, amelyet csak
homályosan láthatunk, s amelynek birtokosához
így könyörög: " ...bár fölismerhet öv é / tennél
holtomig! engemet, tetteimet / megítéltetni
előnkbe álltál / / nekem s képemnek homályló
ablak mögött". Hogy ehhez az archoz méltóak
lehessünk, ki kell verekednünk a remény vi
gasztalását. Kalász Márton lír ájában ezért válhat
jelképessé a nyomorúságában is a világ tökéle
tesedésében bizakodó Hölderlin, akihez hason
lóan az ő költészetének is meghatározója a hala
dás és a "meghaladás" vágya.

Kívánjuk, hogya költő továbbra is sikerrel
verekedje ki lelke igazságát, és újabb elmélyült,
szép versekkel gazdagítsa irodalmunkat.
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Ahhoz ő is, hisz álmatlan j6 ideje,
békességesnek hallaná a nyájat, a birtokegyetlen
életfája sötétjén föl-fölhorlam6 tevét -
tudja,a hangmárrégen a szélé,a sivatag homályl6 tükre
csakájulatokban lobban föl. Sne várja mega reggelt
- ha (gy kellvárnia: neafelhős ármányt61 kergetett egyetlen
idefúltpásztort lássa:hanyattdélben a sáncon a tág udvaron.
"Uram, deföntebbről - ha néztük is egyáltalán; még
benem láttam,miképpen sz6rvaszét, holtan, amiket adtál
élettelenné még nem. Nem folytatom - hajthatatlanná tennél. Ha nincs
kin virrasztanom(gy se?" Ö minthaújonnan hallaná a résen,
hiszen ház seme ház már- kerüla juhnyáj,köré-
roskad a sz éleknek. a teve úgy áll, a szél meg ne törje,
s J6b e védettfa hangján hallja: Ügyelj ránk. Már a zúgás bent

a véletlené.
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