
ről és emberségéről, Jézusról és tanítványai
nak hozzá való viszonyáról elmélkedik. Fel
tárja a modern ember Isten-keresését, Isten és
a szenvedés problémáját, Isten történelemben
való jelenletét. a jövőbe vetett hit kérdését, az
"elgondolhatatlan"-ról való gondolkodás lehe
tőségeit is. Korunk "bizalmi válságában" a ki
utat abban a keresztény hitben találhatjuk
meg, amely Jézus Krisztusban keresi és fedezi
fel a valóság és a történelem teljességét. Az is
teni létbe vetett osbizalom. ami "emberré lett"

Irodalom

Kalász Márton:
Téli bárány

Amit sohasem szerettem: az író és a recenzens
személyes viszonyát tudatni az olvasókkal.
Nem tartozik a tárgyra - bár az az igazság,
hogy az értő szem gyakran kiolvassa a sorok
kőzciböl. Most azonban nem lehet hallgatni
róla - méghozzá azért, rnert éppen hogv a
tárgyhoz tartozik. A recenzens nem lehet tár
gvilagos? Vagvakkor lehet csak, ha megírja,
mi gátolja a targvilagosságban? Vagv ebben az
egészen kivételes kapcsolatban ne is töre
kedjék rá?

A két szemelv hclvzctc. az egész alaphelvzet
(lássuk bár szerzö és recenzens, vagv egvsze
rucn író és olvasó viszonvának) olvan abszurd,
hogv maga is történet - már-már maga is iro
dalom. Eppen ezért: volt egv fázisa a rcgcny
olvasásának. amikor elképzelhetet lennek tar
tottam, hogv írjak róla; aztán, atcsapva ezen,
nagvon is kénvszeritő erejűnek. Csak éppen
nem recenziót, hanem vallomást; vallomást a
kcttonk tragédiájáról.

És ezt már nemcsak a két szemelv viszonya
miatt; ez már benne foglaltatik a könvvbcn: az
én szerepem csak annvi, hogv a körülménvek
kénvszeritette fokozott érzékcnvscggcl éppen
ezt halljam ki belőle. A körülménvek pedig azt
a nemcsak letagadhatatlan, hanem elhallgat
hatatlan távolságo t jelentik, ami, paradox
módon, összefűz bennünket.

Jézus Krisztusban, megalapozott reményt
nyújthat ahhoz, hogy a másik emberben 
esetleges bizalmatlansága ellenére is - bíz
zunk.

Brandenstein Béla könyve nem könnyu ol
vasmány. Ám aki hozzá tud jutni, annak szel
lemi felüdülést jelent majd a magyar szárma
zású európai keresztény filozófus idószerú
gondolataiban való megmerítkezés. (Mün
chen, 1984.)

Bolberit; Pál

Nem személyes, szubjektiv kapcsolat ra gon
dolok - az a, remélern. kölesönös (részemről

mindenesetre fennálló) tiszteletnél. megbecsü
lésnél. rokonszenvnél alig mondható rnélyebb
nek; még hosszabb beszélgetésre sem került
sor kettőnk között. A távolság-közelség para
doxona másból: rnindkcttönk "kisebbségi"
helyzetéből fakad. Életünk egy-egy szakaszá
ban - és mindketten a fiatalkor nagvon érzé
kenv, kitörölhetetlen nyomokat hagyó szaka
szában - éppen e kisebbségi lét miatt "üldö
zöttek" - mindketten (talán ez a súlvosabb
serülcs): mindkettcn megbélvegzettek vol
tunk. Es - ha igazságtalanul is, mégis kitöröl
hetetlenül, valamiképpen egvmást okolhattuk
- alighanem okoltuk is - ezért az egész életün
ket meghatározó, azon végigvonuló megbé
Iyegzcttségért. A barátságban, a tiszteletben, a
megértésben mindig ott kellett bujkálnia a fé
lig bevallott felülemelkedesnek. ez pedig na
gvon is könnven csúsztathat át barrnelvikünkct
a túlságos jóakarat - vagv a különbözöség
mesterséges semmibevevesének oldalára.
Egyik magatartás sem természetes; így pedig
vajon rncnnvibcn természetes - mennyiben
elfogadható, főleg pedig rncnnvíbcn lehetsé
ges, hogy éppen én írjak erről a könyvröl?

Kalász Márton regénye a magyarországi svá
bok (konkrétan: egy volksbundista paraszt
család) krónikája: az én élettörténetem egy
értelmiségi zsidó család leánvác.

És rnost. miután ezt leírtarn. talán mégis
csak sikerül tárgyilagosnak lennem.
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Amikor azt kísérlem meg bebizonyítani,
hogya Téli bárány nem tárgyilagos regény,
azzal kell kezdenem, hogy én sem írtam soha
"tárgyilagosan" - hogy sem versben, sem re
gényben nem mertem eljutni a tárgyilagosság
szintjéig - mert az, egyben, a félelem szintjét is
jelentette volna. A "megjelenítés" lehetővé te
szi az analízis elmosását - és talán az irodalom
(a müvészctek) egy része éppen ebből a kény
szerből született: a kimondáséból azért, hogy
megmenekülhessünk a végiggondolás kötele
zettségétől. Esztétikurna legmélyén talán az
egész költészet - maga a költészet - ennek a
feloldatlan-feloldhatatlan paradoxonnak: a ki
mondásnak és az elhallgatásnak jegyében szü
letett. Talán ezért is különbözik a költészet
nyelve olyan alapvetöen a gondolatokétól:
alapelemei, a kép és a ritmus, abban csak je
lentéktelen szerepet visznek, szinte használ
hatatlanok.

Lényegében ez a regény is: képből és rit
musból, a nyelv archaikus elemeiből építke
zik. Kalász Márton eredendően költő, letagad
hatatlanuI, és azt hiszem, megmásíthatatlanul.
Regényének legfőbb erénye éppen ez a köl
tőiség - különös módon az epikus áradásban
érvényesülő költőiség. Az ugyanis, amiről ed
dig beszéltünk, a részleteiben is meghatáro
zott, de mégsem. analitikus közlés az irodalom
nak nemcsak egy mufajára, hanem egy stílus
irányára is jellemző: a romantikára. Kalász
regénye, ha látszólagosan nem is, valójában a
nagy, romantikus parasztregények rokona;
azoké, amelyeknek mélyén, bármilyen rejtet
ten, kimondatlanul is, a paraszti lét önmaga
mitikus összefüggéseit is megcsillantja.

Ezt a mitikus megjelenítést nevezhetjük
végzetszerűnek. végzetesnek is; talán, meta
forikus értelemben, egyszerűen azért, mert a
sorsot alapelemeiben: a legösztönösebb. leg
mélyebb és legegyszerűbb képleteiben ábrá
zolja: azzal a "súlyos" természetességgel, ami
Kalász prózájának is egyik legfőbb jellegze
tessége. Ez a nyelv - és ezzel azt is állítanunk
kell, hogy ez a világkép - egyszerre realista és
romantikus módon epikus - a Téli bárány
hömpölygő elbeszélés-folyam, következetesen.
sűrűn, és nyilván tendenciózusan a minden
napok egymásra következő történéseibőlépít
kezik; tere a hegyi présház, a kisebbik és a
nagyobbik falu háromszögébe, két-három csa
lád közösségebe határolt. Életrajz-e? Persze
hogy az is; és nemcsak egyetlen fiúgyereknek
fiatalembernek (aki feltehetően sok vonásá
ban a szerző megfelelőjének tekinthető), ha
nem a közösség tagjainak életrajza; de több is
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annál: az élet nagy eseményei ábrázolódnak e
mikrovilágban. A miniatúrákból. paradox és
megmagyarázhatatlan módon, kibomlik a
monumentalitás.

Persze, legjobban a paradox és a megfejthe
tetlen izgatja az embert - itt az a kérdés, hogy
hogyan lesz a csak-részlet leírásból az a be
nyomásunk, hogy egyáltalán nem a részleteket
látjuk - még vizuálisan sem: rnint hatalmas
táblaképen a behavazott tájat, elképesztően

érzékletesen. a még-archaikus, alig-differen
ciált paraszti lét egészét érezzük át.

Ennek a rendkívüli szuggesztivitásnak alap
ja alighanem Kalász nyelve - de hogy ezt a
nyelvet mi különbözteti meg a "városi"-tól 
ami helyett most nyugodtan használhatnám az
analitikus vagy a drámai jelzőt - és hogy en
nek a nyelvnek mi adja rendkívüli szuggeszti
vitását, nehezen sikerül megmagyarázni. Leg
inkább talán a természetes célirányosságát,
tőmörséget. a szűkszavúságot lehetne kiemel
ni; mindez azonban legalább annyira vonatko
zik a mondanivaló, mint a kifejezés lényegére.
A kifejezés jellegzetessége talán inkább az,
amit táj-nyelvnek nevezhetnénk; csakhogy
sokkal inkább egy életformát, mintsern egy
meghatározott földrajzi közeget ábrázol a csa
ládra, gyermekkorra, paraszti foglalatosságok
ra vonatkozó szavak egyszerűsége és követke
zetes, játék, variácó nélküli puritán használata.

Az azonban, hogy fényképezőgépének len
cséjét Kalász a mikrovilágra állítja, a kép táv
latainak, széli részeinek elmosását is magával
hozza. A történet bizonyos értelemben időn

kívüli; pontosabban: az idő kozmikus, mitikus
vetületében játszódik. A történelem (kihagy
hatatlan, hogy itt ezt a szót használjam: a poli
tikai-történelmi meghatározottság) itt az időn

túli idő, a mítikus-történelmi perspektíva,
mondhatnók: a végzet súlyával - de nem csak
súlyával, hanem differenciálatlanságávaljelen
ti magát; másképpen: eltávolodottságával - az
eltávolítás olyan kényszerével, mely feltétle
nül árulója annak a hihetetlen belső feszült
ségnek, mely ezt a rnúvet, és alighanem Kalász
egész müvészetét létrehozta. Az eltávolításnak
ez az igénye képes arra, hogy megteremtse azt
a költői világot (hiszen költői világának része
ez a regény is), amelyben mindig arról - a fe
szültség okáról, feloldhatatlanságáról - lehet
beszélni, anélkül, hogy ezt az okot, feloldha
tatlanságot egyszer is szavakra kellene fordí
tani. így hát mindaz "igaz", ami ebben a
könyvben foglaltatik - anélkül azonban, hogy
arra kényszerülnénk, hogy az Igazság Gorgó
arcával szembenézzünk.



A szerzö azonban mélységesen etikus, és
mindenképpen kényszerítve érzi magát arra,
hogy a teljes igazságot mondja ki - hogy ne
kímélje meg magát a teljes szembenézés szen
vedésétöl, Ezért aztán, lelkiismeretének pa
rancsát követve, szinte keresi a másik szenve
dést (a mü gyönyörü címe is erre utal)
- mintha annak önkéntes áldozatvállalása he
lyettesithetné a szembenézest. Eltúlozva talán
állíthatjuk azt, hogy az erkölcsösség egy bizo
nyos lépcsőfokánszivcsehbcn vagyunk áldoza
tok, mint búnösök - még akkor is, ha az áldo
zat szerepének vállalása egy belső, patetikus
bűnösség vállalását jelenti. (A patetikusság fo
galmát itt egyáltalán nem lekicsinylő értelem
ben, inkább mint a gondolatinak, az analiti
kusnak ellentétét, lélektanilag és esztéti
kailag egymásnak megfelelő, kicsit archaikus,
a differenciáltság előtti, képszerú jelenséget
használom.)

Az írói - nyugodtan mondhatnánk itt azt: a
költői - magatartás még ennél a bonyolult lé
lektani képletnél is bonyolultabb. Ugyanis:
legalább annyi lelkiismereti feszültséggel,
amennyivel a bünösség átfordítása történik az
áldozatiság elvállalásába (s ez lélektanilag leg
inkább amorálisnak érzelmivé átfordítását
jelenti) - legalább ennyivel, ha nem többel,
megy végbe ugyanakkor a folyamat fordított
ja: az érzelmi feszültség transzponálása az er
kolcsibe. a személyesé a kollektívba. S ez a fo
lyamat (mint azt Kalász nyelve is bizonyítja, a
nyelv, mely különösen költeményeiben az egy
szerüen szuggesztívvel egyszerre végtelenül bo
nyolult, áttételes, intellektuális) - ez a folya
mat már kilép abból az ösztönös-archaikus
világból, amelyben a szó szinte még biológiai
jelenség. Az odatartozás öntudatlanul mély, de
az, hogy a gyermek, akinek ez a biológiai kö
töttség későbben élete nagy. kimondani vá
gyott élményévé válik, vísszamenőlegesen

(már felnőttként) arra kényszerül, hogy vállal
ja vagy indokoini próbálja - s hozzá kell ten
nem: még az én elfogultságom ellenében is el
fogadhatóan - az akkori közösség politikai
hovatartozását, ez már erkölcsi, intellektuális,
tudatos - már semmíképpen nem ösztönös
tett.

A regény ellentmondásai, jó és rossz érte
lemben egyaránt, ebből a kétirányúságból,
kettős indíttatásból fakadnak. Mert vannak "jó
ellentmondások" - egészen tág értelemben
talán az egész irodalom a "jó ellentmondások"
müvészete. Ez elsősorban az, amit már hang
súlyoztarn: az archaikus-patetikus hömpöly-

gés, a könyv nagy részét (főleg az elejét) átjáró
érzékletesen természeti atmoszféra, s az, ami
ezzel oly szorosan összefügg: hogy mindaz,
ami a szereplök kis közösségét éri, a végzet
baljós, megérthetetlen, mitikus felhőjének for
májában közeledik. A "rossz ellentmondás": az
a tisztázatlanság, mely előbb-utóbb kilép ab
ból a perspektivikus árnyék-hatásból, ami
mintha csakis az elemezhetetlen végzetszerű

ség visszája lenne; a könyv második felében
(vagy talán inkább a kőzépsö harmadában)
kidolgozatlannak, elhallgatásokkal telinek
tunik: itt elveszíti - akaratlanul - eredendő

tisztaságát; méghozzá azért, mert az a benyo
másunk, hogy a szerzö szándékosan hallgat va
lamiről; tán ő maga scm tudja, hogy rniröl.

Hiszen valóban életveszélyesen nagy vállal
kozás a múlt ilyen visszahívása: életveszélyes,
mert az érzelmek, amelyeket felidézhet. a ha
rag, a búntudat. a mások okolása és a saját
vérei miatt érzett lelkiismeret-furdalás olyan
elsőpröen ellentmondásosak, olyan befolyá
solhatatlanok, legfőképpen pedig annyira el
lenörizhetetlenek, az egyén saját hatalmából
kicsúszóak lehetnek, hogy képesek letépni a
fegyelmezettség vas ruháját. Ez az érzelmi in
tenzitás ugyanis jelenné alakítja a rnúltat: ki
szabadítja, mint szellemet a palackból, és az
tán már nincs erő, hogy visszaparancsolja azt.
Kalász. úgy látszik, még megbirkózott ezzel a
végső erőfeszítéssel: a gőz nem robbant, a
múlt pokolgépe nem vetette szét a jelent - de
azon az áron, hogy ezeken a végső, elernen
tárisan robbanékony helyeken felületesebbé
vékonyította írását. Így - úgy látszik, hogy
csakis így - tudta könyvét az elviselhetőség

határain belül tartani; ezért hiányzik belőle a
katarzis pillanatnyi elviselhetetlensége és
ereje. De meg-megérinti ezt a katartikus el
viselhetetlenséget; a tektonikus rezgéseket a
regény számos részletében érezzük; és ha a
végső beteljesültségből valami hiányzik is, és
mintha a könyv végén már a fáradtság - nem
a megírás: a felidézés, a vállalás, a kereszt ci
pelésének fáradtsága - érzödnék, olvasása so
rán végig a "nagy regény" érzetének buvköré
ben élünk.

Az irodalmi mü nagyságát ugyanis nem tő

retlensége vagy tökéletessége mutatja meg,
hanem a benne megnyilatkozó lélek eröfeszí
tése. Sokszor leplek mögé rejtőző, sokszor el
lentmondások mögé húzódó, ellentmondáso
kat fenntartó és vállaló, misztikus vergődése a
megtisztulásért. (Magvető, 1986)

Beney Zsuzsa
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