
A Flint testvérpár
A nyolcvanéves Kalász Mártonnak, baráti szeretettel

Az 1986-ban kiadott, Téli bárány című regényében Kalász Márton a
legritkább esetben használja csak a mű egészére nézve önjellemzés-
ként, tehát mintegy a regény emblémájaként olvasható, ráadásul a
fő cselekményhez csak lazán kapcsolódó példázat retorikai-poétikai
eszközét. Igazából csak egyszer, amikor a regény egyik főszereplőjé-
nek, Probstnak eszébe jut egy történet, amit egy falubeli káplán egy
barátja, valami „művészféle” mondott el neki egyszer, az Anna-napi
búcsún. „A történet veleje azonban az volt, hogy ez a művészféle uta-
zás közben egy német városban cirkuszt látott. Bejelentettek a mű-
sorban egy bohócszámot. »Következik a Flint testvérpár.« De aztán
csak egy bohóc jött ki a porondra. Nagyon jó bohóc volt, igaz, a kö-
zönség sokat nevetett rajta. Félszemmel közben mindenki azt leste,
mikor jelenik meg a másik, a testvére, hogy még jobb legyen a műsor.
De az nem jött. A káplán barátja másnap újra elment a cirkuszba. De
úgy vette észre, mások is ott ülnek. Hátha valami volt előző este, gon-
dolták, s a testvérbohóc most valóban megjelenik. De hiába jelentet-
ték be megint a Flint testvérpárt, a másik csak nem jött ki a porondra,
megint csak ez az egy. S így minden áldott este.” Probst maga úgy
emlékszik, mikor felidézi ezt a példázatot (nevezzük jobb híján így,
ezzel a folklorisztikus-homiletikai műszóval), hogy valahányszor
eszébe jutott a történet, mindig elszomorodott. Annak idején nem
tudta megfejteni az értelmét, annyi idő elteltével pedig már nem volt
annyira kíváncsi. Az megmaradt emlékezetében, hogy a káplán le-
egyszerűsítette a dolgot és rögtön úgy vélte, hogy könnyen megfejt-
hető: „nem is volt két bohóc, csak az a minden este föllépő egy”. Egy-
szerű üzleti fogásnak gondolta. A művész azonban, épp ellenkezőleg,
biztos volt abban, hogy a bohóc igazi lélektani és esztétikai okokból
vállalta a trükköt. Mivel a nézők elhitték neki, hogy mindjárt jön a
másik, ezért feszülten figyeltek, hogy majd összehasonlíthassák, ki is
a jobb kettejük közül. És még azt is hozzátette, hogy ő élvezte ennek
a trükknek a vakmerőségét. Sőt, filozófiai összegzésre is vállalkozott:
„amióta ezt a zseniális bohócot megismertem, úgy érzem, sejtem, mi
a művészet… fenét a művészet, az élet lényege mi”.

Barátja, a pap most is pesszimistább, vagy realistább volt, hiszen
szerinte lehetetlen azt gondolni, hogy aki csalódásában el sem ment
a második előadásra, az sose tudhatja meg az élet lényegét. A mű-
vész azonban kitartott a maga igazságánál: „Az megtudja másképp.
Vagy nem tudja meg soha, sehogy.”

Probst azonban egy harmadik megoldásra gondolt először. Ki-
mondani nem merte, mert félt, hogy kinevetik érte. Azt vélte ugyan -
is, hogy volt másik bohóc, csak az cserbenhagyta társát, és ki sem
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akart jönni. Később, az évek során, amikor újra meg újra eszébe ju-
tott a történet, újabb jelentésárnyalat alakult ki Probstban. Egyrészt
idegenkedett a dologtól, úgy érezte, hogy az ő egyszerű, kétkezi éle-
téhez ez túlságosan fényűző filozófia. Végiggondolta azonban egy
másik szempontból is a dolgot. Ezen sokat is töprengett, de senkit
nem mert róla megkérdezni. „Az a bohóc abban a távoli, idegen vá-
rosban minden erejével szembe akart szegülni valakivel, valamivel?
Úgy akarta magáévá tenni a sikert? S hát muszáj-e, csak így lehet?”

A regény szövetébe ágyazott, emblémaként funkcionáló példá-
zat, vagy példázattá jegecült emlék Probst lelkének legfájdalma-
sabb gócát izgatja: Franzinak, öccsének az eltűnéséről van szó, aki
egy szép napon, se szó, se beszéd, megszökött Németországba. So-
káig semmit sem tudnak róla, aztán azt, hogy katona lett; 1944
végén, ahogy közeledik a front a kis, Mohács környéki, svábok, so-
kácok, szerbek és magyarok által lakott faluhoz, egyszer csak fel-
tűnik, mint átutazó SS-tiszt, azután megint évekig semmit sem lehet
róla tudni; 1956 után érkezik kósza hír, miszerint gazdag ember lett,
jól megy dolga. Probst nagyon szerette öccsét, de a példázaton rá-
gódva rádöbben arra, hogy talán ő a legfőbb oka annak, hogy öccse
megszökött, hiszen ellentétben vele, aki ha nem is a többiek fölé
akart kerekedni a gyermeki, vagy legénykedő versengések során,
hanem saját maga előtt akart bizonyítani. Mint a tényleg létező
bohóc. Franz viszont nem tudta sehogyan sem megvalósítani itt-
hon a becsvágyát. Semmi mást nem akart, csak hogy szeressék,
ezért azonban semmit sem tett, még csak nem is ravaszkodott érte.

Egyszer mégiscsak megpróbált beszélgetni a káplánnal — aki ké-
sőbb plébánosa lett —, aki sajnálta Franzot, mert csapdába került.
A magyarországi titkos német szervezkedés nácik által is pártfogolt
csapdájába, amelyet ő viszont elítélt, hiszen nagyapja még paraszt
volt és Urbauer (ráadásul ez a név magyarul azt jelenti, hogy Őspa-
raszt), de apja már vitéz lett és Urai, ezért szerinte a néptársaknak
„egyet tudniuk kéne: ez itten Magyarország”. Kalász Márton, a költő
hosszú évekig küzdött, amíg önmagát is megnyugtató módon meg
tudta hódítani az epikát, meg tudta írni a bizonyos szempontból sza-
bálytalan, és rendhagyó önéletrajznak is nevezhető regényét. Az ön-
életrajzi motívumokat ma már aránylag könnyű azonosítani, hiszen
Atossza királynő álma című kötetében (Kortárs Kiadó, 2006) össze-
gyűjtötte önéletrajzi visszaemlékezéseit, amelyek egyúttal doku-
mentálják a regényírásért folytatott kitartó küzdelmét. Ezen adatok
birtokában, és majd a remélhetőleg nemsokára elkészülő mono -
gráfiából kiderülő újabb összefüggéseket is figyelembe véve nyil-
ván újra kell értékelnünk az egész regényt, de amit már jelenleg is
elmondhatunk: azért mertem önemblematikusnak tekinteni a bo-
hóchistóriát, mert a lélek és a személyiség lehetséges és lehetetlen
megosztásáról szól az egész könyv. Valóságos vagy képzelt, cselekvő
vagy eltűnt testvéreken túl, még a két gyermeki főhős megteremté-
sével is, akik egykorúak, de nem rokonok, csupán szüleik a másik
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gyermek keresztszülei, tehát komaság van a két család között, rá-
adásul mind a kettőt Andrásnak hívják, és az egyikből majdnem pap
lesz, majd eltűnik Németországban, a másikból pedig népművelő
és író. A nekik tulajdonított jellemvonások és cselekedetek egytől
egyig visszakereshetők, vagy sejthetően feltételezhetők az író ön-
életrajzi megnyilvánulásaiban.

Láttuk Probst töprengéseiből, hogy végső soron mindig visszariad
attól, hogy valamit vállaljon, dialógus tárgyává tegyen, megfogal-
mazzon. Sőt, az egész bohóc-Franz-szekvencia végén a káplánnal való
beszélgetésben, egy mise után még azt is meri érezni, illetve még az
is kezdi rémíteni, hogy megterem benne egy alapvető kétely a nyelv-
vel kapcsolatban: „de most is azt érezte, amit annak idején cimborái
közt, a Teremtőtől rászabott beszéd alkalmas-e arra, hogy kifejezze
vele, ami gyötri”. Tudhatjuk, hogy Kalász Márton tízéves koráig nem
beszélt magyarul. Utána pedig egy emelt, magasztos és tarka magyar
nyelvet tanult meg: Vörösmartyét, Petőfiét, a faluba menekült buko-
vinai székelyekét, és még ki tudja, hány töredék- és rétegnyelvet. Már
a regénybe is beleírja hajdani kedves tanára kétségbeesését; ezt ké-
sőbb részletezi is, ugyanis a derék cisztercita tanár és költő kétségbe-
esetten kérdezte tőle, hogy édes fiam, te milyen nyelven beszélsz?

A Téli bárányt az teszi rendkívül tömény és filozofikus szöveggé,
hogy a legközönségesebb és legfájóbb magyar köztörténetet ismer-
jük meg belőle, annak is egy különleges változatát, a baranya-tolnai
dombságról, azonosságvesztést, békés és háborús erőszakot, német,
jugoszláv és orosz, majd kommunista erőszakszervezeteket és el-
nyomást, családok, települések és lelkek lezüllését és elpusztulását.
És azt a hallatlan erőt, amiben a regény többféle alakba szétosztott,
mégis virtuális vagy valóságos testvérpárként viselkedő szereplői
fölveszik a harcot a káosszal, és végül is győznek.

Így lesz a szöveg tökéletes epika, akkor is, ha nem versben beszél
el. Valahogyan úgy, mint Eposz című versében írja:
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1
kihallatszik a temetőből
sírok vak zöldje; úgy énekel
mintha látnánk is öreg tenyerét
égnek emelve,
láthatatlan nemzetet tart el
ritkán elsóhajtott neved
visszahulló vasfilléreivel

2
dúdol a fű homérosza
vakon az üres szilvafák közt
kitalálna oly hosszú éneket
kitaláljon a hó
történelme alól tavasszal
fönt megújuljon
egy személy ezer szálban
ujjongó zúgással majd emberi
fülnek is érthető
jajokkal
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