
zelete nem ismer akadályokat, s e ma
gányosságát panaszlo, ötvenedik életéve
felé közelgő költő így válik a világ
eseményeinek részesévé, appercípiálójá
vá és kifejezőjévé. Tisztában van esen
dőségével és árvaságával. pontosan tud
ja, hogy az ember egymagában keve
set ér. De azt is érzékeli, hogy mín
dennap útnak kell indulnia, vállal
nia kell a megsarcoltatást, mert csak
így tudja "visszavenni", amit feláldo
zott:

Hogy bírjam még megűzött szememet
látni tükörben, ablakban, képzeletemben 
az eső fölszáradt, a város lent üres;
hátamra feszül, satnyán, a régi vitorla,
bóséges irammal látja el a lángnyejvű

szél;
megyek, megállok, megyek ; ezt tudom
rriéregettem, mint nappal a kalóz, innenső

fény felől egy kórház erődfalát -
igy most enyémet! fölgyöngyöz a tolvaj
utolérhetetlen álma s zeng csont jaimon

át;
vissza, még ma: éjféli megvilágításban
s vakmerőn, közéjük - a különféle

- gráfok,
nikkel-riyakúak közé; állva szép hajnalt

kívánni,
visszavenni gyöngyröl gyöngyre ami

sarcot fizettem.

(Visszavenni gyöngyről gyöngyre)

Igazi lírikus, mert versének csak ő a
hőse. De ő az áldozata is. Mert képei,
emlékei minduntalan felmerülnek kép
zeletében, s ő szorongva néz szembe
velük. Nem a semmire nyitott ember
szorongásával, hanem annak a gesztu
sával, aki napról napra és versről vers
re méri magát és méretik, akinek min
den leírt szó a lelkiismeretvizsgálat
kínzó-kényszerítő alkalma. S bármily
"zörgő szárú, riadt" eszköze is a vers,
mégis ezzel aratja legnagyobb díadalait,
hiszen a költemények burkában hódítja
meg a világot és a maga emberségé
nek tartományaival is ezáltal néz szem
be. Mí lehetne szebb győzelem, mint a
béke kiküzdése? Kalász Márton versei
ben újra meg újra visszatér a kékség. a
derű, a nyugalom, a megbékélés színe.
Ez azért is nagy szó, mert ha nincse
nek is hangos szavai, feltokozott vgesz
tusaí, ha nem ágyúk dörgésével vívja
is a vágyott végtelent, azért belső nyug
talansága sosem szűnik, míntha folyto
nos kényszer indítaná, hogy kihallgas
sa az idő titkait, megmérje a messzí
tengerek tartalmát. semlékeinek tár
házábólkiemeljen egy-egy idilli szép
ségű, tökéletes pillanatot.

Nem szívesen dobálóznek hatalmas
jelzőkkel, de ebben a vékonyka kötetben
- malynek címválasztása maga is köl
tői remeklés - az utóbbi évek nagv
versei olvashatók. A világ űzöttjei, Vi
lág báránya, a Reménykeltés ünnepre
kivételesen egységes darabok, bennük
a pillanatnyi látvány színte észrevétle
nü! vált át, s válik hatalmas freskóvá.
melybe belefér az egész teremtett világ.
A "mesebeli kérő halál"-t éppen úgy
látja, mint azöregemberre formázott
Istent. aki komótos mozdulatokkal, nyu
galmat árasztva rakja egyre magasabb
ra a világ épületét. És pontosan érzékeli
azt is. ahogy "jön ágról asra fölfelé"
az alvilág, s "neked jobb lesz mind
sietni - ébredj. mielőtt ideér s meg
kell adnod a választ".

Sokféle prizrnán át lehet szemlélni és
elemezni Kalász Márton költői világát.
Képei mögött ott érezzük a modern
költészet vibráló nyugtalanságát. lefoj
tott s mégis fölparázsló szenvedélyet,
verseinek formájában örömmel figyel
hetünk fel a szenett újraalkotásának iz
galmas kísérletére, kifejezésmódjában
pedig az egymásra fényképezett emlék
képek szírnultán mozgatására, Míndez
azonban alighanem másodlagos kérdés.
Sokkal fontosabb, ahogy lépésről lépés
re közeledik a világhoz, képzeletének
[elfogóin felfogva és értékelve annak
üzeneteit, s közben egyre biztosabb,
mind öntudatosabb léptekkel ki is sza
kad a föld vonzásköreiből. hogy emlé
kelből. álmaiból és filozófiailag ,is meg
alapozott gondolataiból egy szuvcrén,
öntörvényű birtokot teremtsen magának,
melynek kormányzó alapelve a jóság
és megértés, színe a lélek békéjének
kékje, fölötte pedig érintésnyi közelség
ben ragyog az égbolt megszámlálhatat
lan csillagalval. "Nő (s ritkul) hozzám
a világ - velem" - aki. eljut eddig
a fellsmerésig, bizonyára megélte már
a sűrűsödés és ritkulás félelmetes per
ceít, s most ki-kihagyó lélegzettel, egy
re följebb törekszik a költészetnek arra
a fennsíkjára. ahol minden "ég mint a
krístálv", s valaki. "bontó gonddal fújja
le" "a viseltség plazrnás porát". "Is
meretlen nyom hág a rengeteg felé",
mert a világ bárányának aklát föltép
ték a vad kezek. Csak tövises gyapja
fehérlik, s valahol "járja eszelős köreit
a farkas". Csak az tudja utolérni. aki
vállalja ezt a magaslati utat, ahová oly
nehéz feljutni. Am aki feljut mégis,
behunyja szemét a káprázó fényben. s
hallani vélheti. ahogy az érintetlenek
végre kimondják az addig hiába formá
zott igét. SIKl GEJZA
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