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A mai magyar lírának egyik legiz
galmasabb törekvése, hogy az intellektus
szűrőjén ábrázolja a világot, egyre ke
vesebbet bízva a direkt közlésre, s egy
re többet arra a belső világra, melyről

.a költő csak egy-egy jelzést ad, hogy az
olvasóra bízza, megbirkózik-e vagy sem
annak megfejtésével. Sok éven át az em
píria játszotta a költészetben a vezető

szerepet, s vele a képek, az áttetsző, lé
gies megfelelések, melyeket - mínt a
költői üzenet híradásait - előbb-utóbb

biztonságosan értelmezhetett az olvasó.
Valahányszor a költészet új utakra tért,
s a képeket sűrítette, bonyolította, bekö
vetkezett a líra "botránya": fordult bár
Petőfi,a népnyelvhez és a népi gondol
kodásmódhoz, vagy Ady a francia vers
új eredményeihez. Aki figyelemmel kö
veti a művek befogadásának folyamatát,
érzékelheti, hogy e "botrány" rendsze
rint a kritikusok körében tört ki, az 01
vasók közül inkább lelkes csapat verbu
válódott a költők köré.

A felszabadulás utáni magyar költé
szet első nagy fordulatát az Újhold köl
tői hozták. Nem testükben, hanem ide
geikben őrizték az elmúlt világégés jó
vátehetetlen sebeit, s ezek fájdalmától
nem tudtak szabadulni. Verseik előbb

besűrűsödtek, később szinte jelzésekre re
dukalódtak. Ez a "hallgatva kifejező"
versrnodell aztán komoly, nagytehetségű

követőkre talált, akiket joggal sorolunk
az Újhold költői közé, bár nem írtak
a lapban (Rákos Sándor és Lator
László). S utánuk ismét kirajzott .egy
rendkívül tehetséges, művelt generáció,
melyet szintén nem hagyott érintetlenül
ez az egyre inkább, képek nélkülivé
váló, a közlésekre, azok [elentéstartomá
nyára építő líra. Közülük is az egyik
legérdekesebb, legkövetkezetesebb költő
Kalász Márton, akinek legutóbbi ver
seskötete abban a békéscsabai könyv
tári sorozatban jelent meg. melyben
legjelentékenyebb költőink köteteit volt
- vagy nem volt - módunkban kézbe
venni megcsodálva a kiállítás eleganciá
ját, az illusztrációkat és, a nyomdatech
nikai megoldások szépségét,

Nyílt versek. Már a cím is elgondol
kodtat, nem szólva a versek formájáról.
Ezek az úgynevezett nyílt versek ugvan
is kivétel nélkül laza szenett-formában
íródtak, anélkül, hogy költőjük a szonett

...·Kalász Márton: Nyílt versek (Békéscsaba,

formai sajátosságaira helyezte volna fi
.gyelmének jayát. Kalász Márton számá
ra ugyanis elsősorban az írás következe
tes fegyelme, a vers születésének ön
kínzó és mégis feloldó légköre a leg
fontosabb. Körülötte habzik li világ, a
lakótelepi házzal szemben markoló gé
pek rnozdítják a földet, ő azonban mesz
szi tájakra, tengerekre lát, képzeleté
ben látomások raja kél, "futó puszták"
látványa igézi

Ez is sajátsága az új költészetnek.
Korábban elsősorban az olvasmányok
szabályozták a költői képzelet szökellé
seít, Ma a televízió jóvoltából az egész
világra rálát a poéta, s ha ihlete szár
nyán a múltba akar visszaröppenni, fel
teszi a lemezjátszóra - mint a jelek
szerint Kalász Márton is - Chopin
egyik impromptu-jét, s márís köréje
borul a 'nohanti táj, látni vélí a hatal
mas kertet, a vígan társalgó párokat 
míközben ő maga, a zeneköltő míntá
jára, szebája magányában eltökélten ír
ja újabb műveít.

Az eltökéltség, a leírt szóban való hit
Kalász Márton költészetének egyik leg
vonzóbb sajátja. Korábban jellemzője

volt egyfajta szikár egyszerűség, már
-már puritán lényegre törés, mely a
költői díkciót jóformán csak jelzésekre
redukálta. Újabb verseiben érezni azon
ban a tágulást, a nyitást, s alkotás köz
ben nemcsak "összerántja", formáló ko
hójában izzítja, tömöriti a látványt, ha
nem annak akusztikát is ad: verseiben
a történelem távlata vibrál: időben visz
sza és előre nyújtja a vers határait, ku
tató szemhatára előtt egyre mélyebb s
egyre magasabb világok nyílnak. Csak
egyetlen példát hadd idézzek erre a sű

rítő s mégis távlatot teremtő eljárásra,
az lsten almáskertje című verset:
Ez a fényesség a történelem,
ez a sötét füstfolt szintúgy a történelem;
ebben a fényben ember húsa égett,
ebböl a füstfoltból emberI s állati
csontok araszoltak, akár a férgek,
s robbantak, ha átsült páncélzatuk ;
ez a lét úgy tart fényességben, füstben
tovább, hogy benne e néma szilánkok
hintálnak még tisztulásban, akár a szirmok,
s isten, másvalaki épp nézi messzir61,
dombról, mintha almáskert.fét a tél után;
bütYkeinkben nemcsak a rémült fagyosszentek
élö pakllja ül! lám, mi lelntjllk

bütykelnket
egy kényes gazda nem önáltató ..•
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Az a nagy ereje és újsága ennek a kö
tetnek, hogy úgy kelti az érzelmet, mintha
mi is személyes részesei lennénk aköl
tői töprengésnek. Altala úgy tudunk iró
nikusak és fájdalmasak lenni, hogyezek...
ről az érzésekről jóformán szó sem esik.
csak a látvány sugallatában -kelnek ben
nünk annak természete, költői intenciója
szerint. Fogalomról fogalomra haladunk,
együtt a költővel, egy soha be nem vé
gezhető, de míndig fölfedezésekkel ke
csegtető úton, mely az emberi érzések
őstípusait éppúgy kínálja, mint eddig
alig vagy nehezen megfogalmazott sejtel
meket, tudástörmeléket. "A lét legegyet
lenebb tartalmait gyömködi magába" a
költő, s ezeket· az ellentéteket mégis
úgy tudja alakba gyúrni és megforrnální,
hogy egységbe rendeződnek, bonyolult
ságuk szépségüket ·és immanenciájukat
fejezi ki. A legszebb megoldásra bíztat
ja az embert és a világot, s minden
egyes versében pontosan, hitelesen érzé
kelteti, hogy ennek az egyetlen lehetsé
ges alternatívának minden lehetősége

adott, csak nekünk kell a helyes és
pontos alkazatokba rendeznünk részle
teit. Ez a vers, mely önfeledt könnyed
séggel elegyít harmóniát és kakofóniát,
szépséget és formátlanságot, az emberi
teremtő és rendező erőnek egyik leg
szebb, legérzékletesebb és leghitelesebb
rajza a kötetben:
A legszebb megoldásra nyitok ablakot
sugárzásra, enyhülésre;' merftkez6
madarak súrolják a többi kékség
mélyén szemet ls; nézem, splrálMz
függ a leveg6ben - akár egy háza-
vesztett őrama: rugói szétgöndörödnek;
szétgöndörödik, zajlik az egész világ 
csiptess nagyftót, szólok, ha mestere vagy,
figyelj, gyakoroltasd szúrós fény-ujjaid,
tégy helyre mtndent ; mire este jön,
s én ácsorogva itt, majd elálmosodom,
halljam nyitva felejtett ablakomon át 
ingája jár, tik-takkol kint az univerzum;
jól van, sóhajtok; most már pontos ls legyen.

Minden kornak megvan a maga meg
felelő lírai kifejeződése. Kalász Márton

Tájékozódás

A GONDOLAT KIADO jelentette meg Tardy
Lajos Régi hirünk a Világban címü köny
vét, amely a szerzönek a Magyar Nemzet
hasábjain közölt cikkeit, ismertetéseit gyüj
tötte egybe. Közös ·jellemzőjUk, hogy tör
ténelmi múltunknak egy-egy érdekes, töb
bé-kevésbé elfeledett vagy nem köztudomásü
momentumát, tényét vagy éppenséggel anek
dotáj át rögzíti olvasmányos, elbeszélő for-
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lírája azért nagyon izgalmas és tanul
ságos, mert a mi korunk teremtő, mín
dig a tettre összpontosító emberének
lírai nyelvét kísérletezi, teremti meg.
Ahogya hatalmas üzemekben egy lát
szólag formátlan acéldarabból végül hal
latlanul pontos szerkezet készül, úgy
lesz az ő költői múhelyében rég elkop
tatott, szemétdombra vetett szavakból
új kifejezés, s maga a vers is' előttünk

születík, az érzések egymásra tolulásá
nak lávaömléséből, egyre tisztul6bban,
egyre pontosabban, - a pontosságra,
szabatesságra törekvés kezdettől megha
tározó3U Kalász· Marton Iírájának 
megőrlzve azonban a teremtés iszonyú
fáradtságát és kockázatát. Mert soha,
egyetlen versében sem dolgozik sztereotí
piákkal. Pontosan tisztában van világiro
dalmi környezetével, poézisére bizonyos
vonatkozásban talán ösztönzést is gya
korolt ez, legalábbis az elioti példa, de
amit leír, amit kikűzd a pillanattól, az
mindenestől az övé, a sajátja. Van eb
ben a szüntelen teremtésben, megszenve
dett poézisben egyfajta individualizmus
is, de nem a gőgös, a magába zárkó
zott individuum magányából fakadnak
fel versei, hanem mélyen érző, emberi
szívből, akit sorsa talán egy lakőtelepi

bérház x-edik emeletére állított, de ott
is meghallja a titokzatos távoli tengerek
zúgását, és pontosan érzékeli, a pórusai
ban érzi a nohanti napsugár melegét,

Kalász Márton rövid verseiben a kor
formanyelve készülődik. Ezekben a sűrú,

tömör koncentrátumokban ott izzik a vi
lág minden szépsége, s legalább adott
ságként ott vibrál a békesség és a nyu
galom igézete is. Nyilvánvaló, hogy a
megnyugvás és a szépség minden mor
zsáját úgy kell kicsikarnia a sorstól. De
aki látja elszánt, mégis önfeledt küz
delmét, aki tanúja, hogy tágítja lépés
ről-lépésre szemhatárát. biztos abban: ez

. a költő nemcsak célba ér, hanem olyan
nyereséget is hoz, ami rníndnyájunkat
gazdagít,

mában. Néhány fejezetcim itt többet mond
minden értékelésnél : Batu kán tolmácsa Ma':
gyarorszagon ; Zsigmond király keleti köve
tei; Az első orosz útleírás Magyarországról:
Mátyás király keleti kapcsolatai; Bélay Bar
nabás mint "magyar király" Perzstában és
Egyiptomban; XVI. századi magyar útleírás
a Szentföldről és Egyiptomról ; Augustus
császár végrendeletének magyar felfedezője:

Egy arab születésü magyar tábornok stb.
- A magyar História sorozatban Barta Gábor


