
nem jogosan kifogásolja a Rózsa Sándor nyelvéről 
írott tanulmány doktriner szigorát, de jegyezzük 
meg, hogy ez az írás 1952-ben keletkezett. Végül 
két apróság, amelyeket a Péter László típusú 
pedáns és számonkérő kritikusokról szólva nem 
árt megemlíteni. Kálmány Lajos elégtelen recep
cióját ismertetve szólhatott volna Féja Gézának a 
Nagy vállalkozások korában közölt figyelemföl-
keltő esszéjéről; és a Németh László és vendégei 
c. fotón (magyarázó szöveg az 518-519. lapon) 
valóban nem szerepel Fodor András, de Vekerdi 
László sem, hanem (a cikkben említetteken kívül) 
Körmendi Klára zongoraművész, Bulla Károly 
író-újságíró, Bozay Attila zeneszerző. 

Csűrös Miklós 

Zelk Zoltán: Reménykedem és rettegek. Prózai 
írások 1963-1981. Bp. 1986. Szépirodalmi Kk. 
477 1. 

A Nappali menedékhelyben (1984) Zelk Zol
tánnak azokat a prózai munkáit olvashattuk, 
melyeket működésének első három évtizedében 
írt. Az új kötetben haláláig követhetjük nyomon 
a prózaírót, aki nem volt epikus alkat, de talán 
épp azért izgalmasak e kísérletei, hiszen bennük 
nemcsak a műfajjal való vívódása ölt alakot, ha
nem egy nagyon egyéni, szubjektív műfajt is te
remtett, melynek alapérzése az emlékezés és a 
nosztalgia, anélkül azonban hogy az író érzelgős
nek vagy hígnak bizonyulna. Irt légyen akár is
mertetéseket, tanulmányokat, esszéket, emléke
zéseket, ez a vallomásos magatartás szinte mind
egyiket áthatja. Az interjúkban szívesebben 
beszél másokról, mint önmagáról, mintha inkább 
foglalkoztatták volna mások műhelykérdésci, 
mint a magáéi. Szemérmes alkat volt, ügyének 
tekintette az irodalmat, szolgálni akart, s megő
rizni, az utódok tudatába is belevésni azoknak az 
emlékezetét, akikkel szeme láttára néha nagyon is 
igazságtalanul viselkedett utókoruk. Nem érté
kelt, sosem húzott meg erővonalakat, idegenke
dett attól a gondolattól, hogy egyik írót a másik 
elébe helyezzék, mert tudta, hogy az ítéleteteket 
néha pillanatnyi meggondolások, romlékony véle
kedések szabályozzák. Képzeletében az irodalom 
szent ügye, egy és oszthatatlan birodalom volt; 
legszívesebben a Nyugat asztalát álmodta vissza, 
amelynél akkor neki még szerényebb hely jutott, 
s azokat at írókat idézte a legnagyobb beleérzés
sel, akik hozzá hasonlóan keserves, mindennapi 

harcban küzdöttek ki érvényesülésüket. Tőle nem 
elvont tudósi meglátásokat lehet tanulni, nem 
egzakt elemzések útján közelíti meg az adott 
jelenséget, hanem a tanú igazságtevő gesztusával, 
olykor indulatával. „Isten szegényeinek gazdag 
seregében" járt-kelt ő is, mint egyik legkedvesebb 
költője, Berda József tette, aki Kosztolányitól 
kapott felöltőjében jóféle borral kevert fokhagy
maszagot árasztva csörtetett az irodalomban, s 
arra tanította példájával, hogy szerencsésebb a 
műre, a költészetre figyelni, mint a magatartásra. 
Nem haboskávét evett kuglóffal, mint a Simplon-
ban uzsonnázó asszonyok, hanem azt leste, betér-
e egy kis beszélgetésre Tcrsánszky, Nagy Lajos, 
József Attila és a többiek, hogy megossza velük 
gondolatait a versről, melynél nem ismert fonto-
sabbat. Megvolt benne az az alázat, mely sosem 
megalázkodás, hanem az igazi értékek megbecsü
lésének természetes következménye. Fiatal korá
tól elkezdve pontosan tudta elkülöníteni az egyé
niség sajátos pózait az íróság lényegétől, a mű im
manens mondanivalójától. Ezek a tulajdonságai 
talán nem mindenben egyeznek a magát koszerű
nek hívó irodalomtudományéival, arra azonban 
mindenképpen alkalmasak, hogy társunkká, egyé
niségünk szerves részévé tegyék az irodalmat, s 
megerősítsék azt a hitünket, hogy szilárd, erős 
költészet, próza és dráma elképzelhetetlen egész
séges irodalmi élet nélkül. 

Utolérhetetlen mesélő volt. Nem sziporkázóan 
izgalmas, váratlanságukkal megejtő történeteket 
mondott cl, hanem hétköznapiakat, melyeknek 
majdnem mindig írók a szereplőik. Állás nélküli, 
egyik napról a másikra vegetáló írók, akik szent 
áhítattal vették kezükbe kedves folyóiratuk 
újonnan megjelent számát, hátha benne olvashat
ják új alkotásukat. írók, akik kiválóan beletanul
tak egy alkatukról alapjában véve icdegen szerep
be, csakhogy biztosíthassák megélésüket. írók, 
akik nem beszéltek az irodalomról, hanem csi
nálták azt, mégha a körülmények nem kedveztek 
is e törekvésüknek. Zelk Zoltán írásainak egymás
utánjából is kibomlik az ő korszakának irodalom
története. Töredezett, impresszionisztikus megfo
galmazásban, fejlődésében, alakulásában talán a 
véletlen játssza a vezető szerepet, mégis valóságos
nak érezzük, s azt a tanulságot meríthetjük belő
le, hogy nem feltétlenül szerencsés eljárás az 
elemző és feltáró munkából kifelejteni a kort, 
azt a hétköznapi létével, mely rejtve vagy nyilván
valóbban, de majdnem minden alkotásban reve-
lálódik. Ilyen vonatkozásban kivételes mester
munka az az írása, amelyben József Attila két 
sorának („Szép a réz kerek világa, - ha kihajt a 
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napvilágra!") ihleti hátterét világítja meg („Szép 
a réz kerek virága"). Zclk Zoltán tudta, hogy a 
műről néhány szóban is el lehet mondani a lénye
get, ahogy Tersánszky tette - egyik legkedvesebb 
írója volt ő is - , akinek egy legyintés és egy hüm
mögés bőven elegendő volt, hogy ítéletet mond
jon. Ő is ugyanígy beszél: röviden, elharapott 
mondatokban, olykor látszólag oda alig illő dol
gokat is előadva, s csak az írás legvégén döbbe
nünk rá, hogy a tárca vagy kritika mégis elérte 
célját, életre hívta azt az élményt, melyet tárgya 
képvisel. 

Szerves része ennek a módszernek a kedves, 
békés anekdotázás. Mintha félre akarná vezetni az 
olvasót. Szívesen él ilyen kitételekkel: „történt 
egyszer", „úgy esett", ezek is a mesés-anekdoti-
kus elemeket erősítik. Valójában azonban egy 
jellegzetes lelki alkat, beállítódás tükörképe ez a/ 
eljárás, hiszen életének legsúlyosabb megpróbál 
tatásairól, szenvedéseiről is úgy számol be. mint
ha nem is vele történtek volna. A rosszat - volt 
része benne bőven - igyekezett minél hamarább 
elfeledni, annál szívesebben, lángra gyúlt képze
lettel idézte azokat az emlékeit, amelyeknek hu
mánus végkicsengése volt. Ez a „humánus" jelző 
alighanem életművének egyik végkicsengése: 
kevesen voltak irodalmunkban, akik hozzá hason
ló elkötelezettséggel és szeretettel idézték volna a 
hétköznapi lét szépségét és gazdaságát. 

Hozzátartoznak az irodalomhoz, segítenek az 
irodalmi műalkotás megértésében azok a díszle
tek, azok a köznapi élettények, melyek egykorú 

hátterét alkotják? Valahányszor szembenézünk 
az irodalomértelmezés fogalmával, erre a kérdésre 
is választ kell adnunk, akár pozitív, akár negatív 
formában. Ha a hosszútávú struktúrák nézőpont
jából közelítünk egy-egy korszakhoz, ezek a 
jelenségek elveszítik értelmüket és hasznukat. De 
az adott korszakban, vagy a közvetlenül rá követ
kezőben élő embernek is megvan az a vágya, hogy 
hiteles képet alakítson ki a korról, s ebben már 
gyakran nélkülözhetetlen fogódzói ezek az apró
ságok, melyeknek leírásában, megjelenítésében 
Zelk Zoltán az egyik legnagyobb mester. A múló 
idő egészen bizonyosan kirostál majd sok olyan 
emléket, melyet ő még megörökítésre méltónak, 
fontosnak érzett. Mi azonban hozzá hasonlóan 
értékeseknek érezzük ezeket a közléseket, s úgy 
hisszük, jelentőségük csak növekszik ebben a 
mostani időszakban, amikor újra meg újra felme
rül a kétség: használni tud-e az irodalom s általá
ban van-e értelme a művészeteknek, midőn nagy 
technikai versenyfutás és koncentráció korát 
éljük? 

Könnyelműség lenne ez utóbbi kérdésre vála
szolni, de aki hisz az irodalom és a művészetek 
ügyében, gyakran találhat érvekre, fogódzókra 
Zelk Zoltán tárcáiban. Mert ezek kivétel nélkül 
azt bizonyítják, hogy érdemes dolgozni olyan 
világért, amelyben nyitottság és megértés ural
kodik. 

Rónay László 

736 


