
RÓNAY LÁSZLÓ

ZELK ZOLTÁN ÁLMAI

Nemzedékünk a tankönyvekben találkozott először Zelk Zoltánnal. Sok írónak dédelgetett vá
gya, hogy bekerűljön az iskolai könyvekbe; számukra ez jelenti a halhatatlanságot. Zelk Zoltán
nak nem használt a tankönyv. Összepréselték az olcsó papirlapok, üresen meredtek ránk a ver
sek, a betűkből kiszívta az életet a felcsigázott szándék. Tudhattuk-e, hogy Zelk Zoltán igenis
nagy költő? Honnan sejthettük volna, hogy a patetikus költemények szerzője legszívesebben ko
pott tízforintosok számát figyeli, a Mándy Iván megénekelte külvárosi tereken és utcákon kalan
dozik, s izgatottan lesi-hallgatja a vasárnapi meccsek titkos tippjeit. az összeállításoknak azokat
a finomságait, melyeket úgysem ért meg az avatatlan?

És akkor jött az Alkonyi halászat. Vékony kis könyv, világoskék papírba burkolva, talán har
minc vers sincs benne. Máig emlékszem, ahogy kinyitottam, s talán véletlenül, talán a sors irá
nyítására a Vendég vagyok című verset lapoztam föl először:

Alkonyodik. Még föl/obog,
kigyúl az őszi tájék -
van-é tűz szebb és szomorúbb?
Mintha hegycsúcson ál/nék
avarszín éveim fölött . . .
Ki tudja, hány év vár még?
Vendég vagyok, nem tudhatom,
mennyi lesz az ajándék.

Csak élnijó! S ha öregen?
úgy is csak veledjárnék!
Es hafejem már reszketeg?
úgy is mel/eden hálnék !
Milyen akkor a szerelem?
nézd, az alkonyi tájék
issza a búcsú sugarát
s mily fénylő, mély parázs még!

Búcsúzni sose korai,
mert mily csodára várnék?
mégsem tudom kimondani:
Isten veledfű, sár, rét,
hegy, út,folyó . ..jó ismerős,

kitől el sose válnék -
pedig talán
nem is több a halál, csupán
tikkadt vándornak árnyék.

Aki ismeri és szereti a verset, rögtön megérzi ebben a huszonöt sorban a Nyugat lélegzetvételét.
Kosztolányi húrnak feszülő, "pattanó szíve" éppúgy ott dobog a költeményben, mint Babits
visszafogottabb, utolsó korszakában pőrére egyszerűsödöttversmondatai, s a "parlando" hang,
a kicsit elégikus érzés leginkább Tóth Árpádot idézi.

Egy esztendeje. 1n I április 23-án hunyt cl lelk Zoltári költi).
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A halál a huszadik századi költészet egyik legjellemzőbb, ezer alakváltozatban visszatérő té
mája. Zelk Zoltán a halált egész fiatalon megtanulta tisztelni. Már akkor, amikor zsebében nagy
nehezen összekuporgatott filléreivel feketekávé mellett ült a kávéházban, aztán hazafelé kellett
rádöbbenie, hogy sokan még nála is nyomorultabbul élnek vagy próbálnak élni. És a munkatá
bor. A mindennapi halál. A reggel kifeszülő kérdőjel: vajon lesz-e holnap? A betegség. A kórhá
zi szobák börtön-négyszöge. Remény és reménytelenség megújuló harca. Akinek ilyen az életraj
za, érthető, hogy különös affinitással foglalkozik az elmúlással.

A költő hűsége. A modern vers más, mint a régi. A költő az élet benyomásait csak parányi tudat
rezdülésekben érzékeli. Ezeket ajelnyi impressziókat írja meg. Azt a folyamatot érzékelteti, vagy
annak csak eredményét, amint felfogja a világot. S létrejön egy másik kapcsolatrendszer a vers és
az olvasó között, aki kialakít magában egy képet az ábrázolt valóságról, s ez a kép szerenesés
esetben hasonló a költőéhez, ám lehet, hogy egészen más. De nem is ez a lényeg. Idegeinkben,
lelkünkben titkos rezdülések hullámzanak, s ebben a pillanatban máris megéreztünk valamit a
művész üzenetéből.

Zelk Zoltán és néhány nemzedéktársa azonban makacsul és eredményesen vívja utóvédharca
it. Nem elégszik meg azzal az eszménnyel, amely szerint a vers olyan, mint a tenger hullámaira
bízott levél, melynek borítóját, a palackot vagy kifogják, vagy nem. Az ő ideálja az a művészet,

melyszívtől szívigér. Azt szeretné, ha az általa felfogott és versbe foglalt valóságelemeket az ol
vasó éppen úgy érzékelné, s aztán hozzátenné a maga tehetségét, alkotókedvét. Társadalmi lehe
tőségnek látja a költészetet, mellyel használni, tettre serkenteni lehet, egy-egy lebbenő verssorral
letörölni a sírók könnyeit, megvigasztalni a szenvedőket. Ezt a szándékosan "régies" -nek érzett
versideált írja meg a Látogató-ban:

- Honnan uram ilyen bozontosan?
- Az ántivilágból jöttem, uram.

- És ott mit hagyott ?
- Ó, nagyon sokat!

tejelő kecskét, fölnyergelt lovat 
és ráadásul királyságomat.

- Mi hozta? Hintó? Gépkocsi? Vonat?

- Nem látjafölmart, véres talpamat?
Gyalog jöttem én, uram, csak gyalog:
hiszen az ön költeménye vagyok!

A "gyalogjáró Múzsa" képe Arany János óta sztereotípiája a magyar költészetnek. Zelk Zoltán
öregedő "botos és kalapos" öregúr módjára figyelia világot. Nem a tölgyek alatt, hanem a beteg
szobában, ahol a maga módján új lépteket tanul:

Barátaim azt hiszik, hogy fekszem,
nem tudják, már járni tanulok
megadóan, Isten oldalán.

(Mert így igaz)

És éppen most tanult meg valamit, ami az egyik legnagyobb költői ajándék: a tömörséget, az
aforisztikusan szikár fogalmazás adományát. Némelyik verse nem több egy köznapi, közlő mon
datnál. Kérdez és kijelent. Mintha kedélyesen csevegne valakivel. De ezekben a szabatosan fel"
tett kérdésekben és tőmondatos válaszokban örök emberi felismeréseket fogalmaz meg. Nem a
filozófia szintjén; mi sem idegenebb tőle, mint a bölcselkedő hajlam. Volt ideje és tehetsége, hogy
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megtanulja a hétköznapok bölcseletét, s az öregedő ember komótos nyugalmával, mégis megra
gadó evidénciájával fejezi ki felismeréseit :

Mi voltam én?
Az Isten jajongása.

Mi vagyok én?
Az Isten sóhaja.

Mi leszek én?
Az Isten némasága.

(Kérdés)

Miközben fokozott figyelemmel és kíváncsisággal fordulunk az újabb líra formateremtő kísérle
tei felé, szinte észrevétlenül hagyjuk azokat a valóban nagy és maradandó verseket, melyeket a
kérlelhetetlenül közeledő elmúlás prése sajtol ki a hatvanadik életévüket átlépő lírikusokból. Az
életnek ilyenkor társává szelídül a halál. Karnyújtásnyira az ismeretlentől, a végső úttól, mégis
érintetlenül, tiszta fényben csillognak azok az ideálok, melyekre életüket tették.

"Este s éjszaka között" születnek a versek. Az élet tapasztalatai összegeződnek bennük, de
nem lemondó belenyugvással, hanem a sokat tudás biztonságával és tettrekészségével. Ilyenkor
döbben rá az ember, mennyi mindent hagyott elvégezetlenül, milyen sokat kellene még elmonda
nia és tennie. Az évek kérlelhetetlen csapata vonul mögötte, s ki tudja, hány adatik meg még?
A sírját ásó öreg Toldi az elmúlásra gondol, de amikor meghallja a hívást, a régi frisseséggel pat
tan ismét a nyeregbe, mert tudja, szükség van rá. Zelk Zoltán is csatázik, mindhalálig:

Néhány hónap, smár hetven
esztendő áll mögöttem:
- hólepte számjegy - hadjárta sereg!
meddig vonulhatok előttetek?

Adj istenem néhány csatateret,
hol dübörög a csönd, hol dúl a béke,
hol győztesen könyökölnek a rétre
a zsold nélkül is mindhalálig
csatázó öregek!

Az aritmiásan verő szív, az éjszakai álmatlanság lidércei egyre nyitottabbá teszik az embert a ha
lálra. De nemcsak előre figyel, hanem egyre mohóbban kapaszkodik az életbe, a múltba: emlé
keibe. Nemcsak az üres idő követi, hanem a megélt valóság is, a tapasztalás és a tudás, melyet
annál több tehetséggel tud életre hívni, minél önzetlenebbül szakít magával. Zelk Zoltán beteg
szobájában ott a huszadik századi magyar irodalom színe-java. Sírkövek között botladizik emlé
kezete behavazott tájain, ám paradox módon ezek is erőt adnak neki, hogy éljen, alkosson, gör
csösen összeszorított kézzel is magasra mutassa a fáklyát, melyet most ő kapott kézbe, s őriz, óv
.zuhanó't-ban is:

Ráfagy a verejték. Vacog.
Homlokán jégcsapok.
Zuhantában úgy alszik el,
markával ejtőernyőt görcsöl.

Meddig zuhanhat még behavazott
emlékei fölött ?
tornyok, sírkövek karó i fölött?

Földet ér-e,vagy már csapódik
sziklához?

s lesz, ki megleli
roncsai közt a le nem írt
megfejthetetlen szavakat -
szénné vált verseit?

(Zuhanó)
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Főhajtás a túlvilágra. Egyik "Pénteki levelében" idézi Zelk Zoltán Ady Endre négy sorát:

A nagy Nyíl kilövi alóla
Kegyelmed egy-egy szép lovát,
De ültesd szebb lóra az embert,
Hadd vágtasson tovább.

"Igazat adtam neki ~ olvassuk -. Hiszen én is így láttam őt: a nagy nyíl már az ezredik lovat lövi
ki alóla, de ő mindennap új s szebb lóra kap, száll vele a ló, mert gazdája röpülni akar, át hegye
ken, folyókon, tengereken, néma hazai falvakon, zajló, messzi városokon. S hogy nemcsak a lo
vat, de őt is célba veszik? Ki se tépi szivéből a nyilat, és úgy röpül tovább, mellében mérgezett he
gyű nyilak csokrával ~ a halálba, a halhatatlanságba."

Hirtelen megtorpan a száguldó lovas. Aló habosan toporzékol alatta, ő pedig leszáll, s lassan,
töprengve ránk emeli csapzott, szép fejét. Így állnak előttünk a Főhajtás a túlvilágra íróhősei.

Megindulnak, Mögöttük felnyihog a ló, s ők kötőféken bevezetik a hajdani Japán kávéházba.
Itt vannak mind. Ady, Babits, "a csillagporos szakállú" Juhász Gyula, a térdét csapkodó Ter

sánszky, az örök-tiszta Hajnal Anna, Déry. Legvégül érkezik Kormos István és Nagy László,
őket kicsit korholva fogadja a házigazda: "ahhoz nem volt joguk, hogy ilyen korán, csak úgy bú
csú nélkül odaszökjeriék".

Zelk Zoltán nem tett egyebet, mint a régi, a költő elődöket idéző verseit, melyek egy-egy nagy
szerű, szürrealisztikus ötlet szülöttei, kötetbe gyűjtötte. Megjelentek már szétszórva, hol itt, hol
ott, így egyűtt mégis új benyomást keltenek. Arra figyelmeztetnek, hogy nem elég csupán kiadni
a klasszikusokat, ismerni kell emberi habitusukat is. Nem elegendő irodalomtörténeti és iroda
lomelméleti elemzésekben szólni szövegeikről, fel kell rajzolni emberi portréjukat. mert csak lé
legzetüket hallgatva, ujjukat érintve, testi valójukkal együtt tudunk velük igazán azonosulni.

Az azonosulás alighanem kulcsfogalom Zelk Zoltán Jírájában. Csak arról ír szivesen, amit
megtapasztalt; alázatosan tiszteletben tartja a valóságot. Az ő számára az is tény, amit álmaiban
lát, elképzel. Híszen így is történhetett volna! Miért volna lehetetlen, hogy a holtak életre kelje
nek, s egy szelíd, csendes éjszakán bekopogtassanak nála az elmaradt két pengőt követelve?
S miért ne láthatnánk bele az egek legféltettebb titkaiba, amikor egy-egy csodálatos verset olvas
hatunk, amely megsejteti velünk, milyen hatalmas dolog embernek lenni:

Ha éjszaka, ha dél,
két óriási terebély :
egy Ady- és egy Babits-vers közt
villant eget a szél.

(Örökéletű pillanat)
,

"A megmagyarázhatatlan szeretet tájai": ezt jelentik Zelk Zoltán számára íróemlékei. Titokza
tos áramkör forrasztotta őket egybe, éreztetve felelősségűket, elhivatottságukat, hogya toll fegy
ver, a tehetséggel jól kellsáfárkodni, mert az irodalom maga is szent hivatás, amit makacsul és
következetesen őrizni-védeni illik. Amikor a csütörtöki fogadódélutánokon Babits egyre bete
gebben, egyre kiszolgáltatottabbarí fogadta az ifjú költőket, s itt-ott a margó szélére írta meg
jegyzéseit, Európában már dörögtek az ágyúk. A kor költője azonban a Repülő kérdésére: írt-e
tegnap óta? - így válaszolt: "Írtam. Mit is tehetnék?" Ez is tett volt! A minőség tiltakozása!
A megőrzött eszme makacs védelme! Egy virtuális, tiszta világrend üzenetének hűséges lejegyzé
se! Ezt az örökséget, ezt a tiszta és érintetlen hűséget sugároztatja felénk a Főhajtás. Pedig már
"nincs Vérmező menti ház, nincs lépcső, nincs ajtó, nincs szoba". Mégis megmaradt az egykori
érzés melege, mely időnként' elszorítja a torkot, könnyeket csal a szembe, s rekedtté teszi a
hangot.

Ahogy József Attila idézi aMamát, ellebbenve az égi kékben. de tapintható testi jelenlétében,
úgy varázsolja elénk Zelk Zoltán a tegnapok hőseit. Legtöbbjükrőlakkor írta az első - halotti
- verset, amikor még ki sem hűlt a tetem, s ott feküdt a kínok keresztjén, átvert gégével a kórházi
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ágyon, vaS)' papírral letakarva a szárszói állomáson ; tragikusan, mégis megszépülve, örök távol
ságok igézetében. Az első szó mindig a fájdalomé, a hiányérzeté: a veszteség megfogalmazása.
Ám ahogy telnek-múlnak az évek, a halottat megint életre keltik emlékeik, s most megtapinthat
juk őket, testi valójuk mellett lassan szövődő legendájukkal is szembesülhetünk.

Zelk Zoltán íróversei ugyanis jó néhány legendát tartalmaznak; ebben igazi mester a költő.

A legendát tünékeny képpel fejezi be, az időtlenségbe tágítja, s vele együtt mi is várhatjuk, mikor
jön ismét a mennyei konflis két utasa: Hunyady Sándor és Krúdy Gyula:

A végét mondom már csak,
mikor Krúdy és Hunyady
éppen konjlisba szál/nak
s én mondanám, hogy Köszönöm,
de mire szót találok,
a fel/egek közt viszi már
a ló a két varázslót:
a korflist is az ÖTÖS,
ő röpíti az égen . . .
s én ál/ok csak, mi mást tegyek,
számolva tenger pénzem.

(A költő szerencséje)

Mondjuk meg őszintén: igazi merészség kell ahhoz, hogy valaki a vers befejezését az égi távla
tokba nyissa. Rendszerint dilettáns fogás harangzúgással, váratlan aránymódosítással végezni a
költeményt. Zelknél nem. Utolsó köteteiben magától értetődő természetességgel és a tőle meg
szokott szerény alázattal kopogtat a mennyei ajtókon, melyek résnyire nyílnak előtte, hogy be
számolhasson nekünk, mit látott portyázása során. Talán ebben sem Zelk a legelső a magyar iro
dalomban; Kosztolányi példáját kell idéznünk, aki a beleérzésnek ritka magaslatán idézte meg
Osvát Emőt és Somlyó Zoltánt. De ő csak kirándult a holtak birodalmába, Zelk Zoltán azonban
félig-meddig teljes jogú polgár itt, aki mennél többet parolázik a kedves halottakkal, minél ott
honosabban jár-kel az elíziumi mezökön, annál pontosabban, életszerűbben számol be felfedező

útjainak tanulságáról.
Ha a végső szerkezeti elemekig követjük nyomon verseit, alighanem egy emlékmorzsa s egy

nosztalgikus sóhaj maradna kiindulópontnak. Művészete épp abban áll, ahogy megteremti a
verset, idevarázsol tenyerünkbe egy csillagtörmeléket.Hadd kövessük nyomon ezt a versépítő

módszert a kötet egyik legszebb darabjában, a Szabó Lőrincről írt szonettben :

Börtönben csapott rám a hír: meghaltál,
nem beszélhetek többé már Veled. . .
Te szembecsűngő haj, görnyedt-magas váll,
csontos nagy arc: csupán emlékezet,

csak emlék leszel számomra te is már,
mint emlék három éve Nagy Lajos, ,
kivel zokogni hányszor összebújtál,
miként te írtad azt: ..Ronccsal a roncs"?

Ma vagy holnap fektetnek a Verembe,
gyászszó kondul, szál/ ének fel/ege 
de a te sírodhoz úgy illene,

ha csak egy percre is visszalebegne
zöld szárnyain a nyár s /ölzengene
gyémántköszörűn a Tücsökzene !

A vers lényege, indulati alapja ez a két sors "Börtönben csapott rám a hír: meghaltál,"; .csak em
lék leszel számomra te is már". Ehhez illeszti a másodlagos, reflexív elemeket: "nem beszélhetek
többé már Veled"; majd az emlékek síkján halad tovább a vers, hogy végül belengje a leírást a
"csoda" igézete: "ha csak egy percre is visszalebegne / zöld szárnyain a nyár s fölzengene / gyé
mántköszörűn a Tücsökzene ,"

A költemény rétegeit a következőképp szemléltethetjük :
Alapélmény: a közlés szintje
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Reflexió: meditáció szintje
Emlék: meditáció szintje
"Csoda": képzelet szintje
A Főhajtás mindvégig e szinteket kombinálja, a versek csattanóját majdnem kivétel nélkül egy,

a valóságtól független szellemi rétegbe transzponálva. Zelk Zoltánnak talán legnagyobb erőssége

a kompozíció; a látszólag egyszerű, kristálytiszta, áttekinthető költemények az érzelem és a gon
dolat különböző síkjait vetítik egymásra, hogy a költő végül új dimenziót teremtsen, melyben
mindezek érvényesek, de az értelmezés magasabb fokán. Hol játékosan, mint a Halálűző furulyá
ban ("Hol Tersánszky furulyál, / iszkol onnan a halál, / nem egy hétig, nem egy évig, / örökétig áll
a bál!"), hol balladai, tragikus hangon, mint a Nagy Lajos a kávéházban befejező soraiban:

Látom, elindul Iassúdan,
a kocsiúton át -
intsék le a gépkocsik
zúgó áradatát,

míg általér! -, kiáltanám. "
de bőg, de kavarog
az ár. S ő megy-megy öregen,
hullámok közt, gyalog.

Éppen ebben a zárlatban érhetjük tetten Zelk Zoltán emlékező gesztusának egyik legjellemzőbb

elemét: nyugodt biztonsággal, higgadt értelmezéssel él szentírási reminiszcenciákkal, képekkel
(itt például a hullámokon járó Krisztus képe sejlik föl az olvasói tudatban) anélkül, hogy elveszí
tené a józan, a mindennapi élettel való kapcsolatát.

Fény és homály. A Főhajtás egyik legszebb verse hétfőn született, amikor megszólalt az "áram
ütötte telefon", s "pernyeszín szavak" tudatták a halál által .mustrált" költővel : , Meghalt Nagy
László/"

A vers gondolattöredékekből épül, akárcsak Zelk Zoltán sok hasonló, a betegágyban született
költeménye. Ez a töredékesség azonban a lét, az élet mozaikszerűségét sugallja, az eszmélkedő,

de teljességet átfogni aligha képes ember megújuló gondolati harcát; önmagával és az élet para
doxonával vívódó életérzését fejezi ki.

Életünkben ellentétes, egymást rontó és kiegészítő princípiumok egyesülnek. Ahogy két töre
dékében olvassuk:

6.
Illik a léthez a homály,
az ablakot megszálló
pirosszegélyű alkonyat.

7.
Illik a hallgatás -
a mindent elmondtunk
egymásnak csöndje.

Pilinszky János egyik prózai írásában esik szó a hallgatásról, a véglegesnek hitt csönd apológiá
jaként. Ahogy a költő megfogalmazza: vannak az életnek olyan határesetei, amikor a csönd kife
jezőbb, mint a leírt vagy kimondott szó, amely a maga törékeny és esendő voltában amúgy sem
képes kifejezni érzéseinket, s nem biztos az sem, hogy megteremti a kapcsolatot közlő és befoga
dó között.

Zelk Zoltán a csendet bírja szóra, a megfogalmazás, a leírás pillanatában megtöri a hallgatást.
Bizonyosak lehetünk azonban abban, hogy az élet és a halál ellentétének ez a sokoldalú körüljá
rása és megfogalmazása az ő töredékeiben is megteremti azt a szövetséget, mely észrevétlen szá
lakkal fűzi össze a gondolkodó emberiséget. S lehet, hogy egyik alapérzése a halálfélelem, de az
is bizonyos, hogy pontosan tudja, a láng nem alszik ki sohasem! Továbbadják egymásnak a köl
tők, akik teljesíteni akarják küldetésüket, az értékek őrzését:

Iszkáz fölött és Óbuda fölött
egyik perc másik percnek adja
kanóca lángját.

Melegít ez a fény? Talán nem. De tétova lobogása, parányi jele is bizonysága az emberi hitnek és
nagyot akarásnak.
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