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Napjaink költészetében az egyik legélőbben ható kortanú 
Zelk Zoltán, akinek annyi hányattatás után megadatott, mit 
mindig keresett: az igazi jelenlét „itt, e földön." De inkább 
elfogadottságában és olvasottságában érződik ez a tény, keve-
sebb hitellel az irodalomkritikai méltatásban. Utóbbi szerint 
mintha szétesne pályaíve: a Tűzből mentett hegedű kötet előtti 
költészetének másfélesége részben eufemisztikus hallgatásba 
hullik (akkori méltatásaival együtt), új költő támad 1963-tól, 
akinek értékei elismertetnek, olyan módon azonban, mely ha 
nem is diszkreditál, némi hiányérzetet hagy. A hallgatásban 
van valami jó igényű, mégis hitelt csökkentő tapintat, mely 
kimondatlanul azt a felfogást sugallja, hogy két pálya van és 
két pályakezdés, noha e két költészet mégis egy: a második 
értéke elnézést kívánóan visszavetül az elsőre. Elgondolkoz-
tató, hogy legalábbis az 1946-56 közötti pályaszakasz, ha 
nem elhallgatásban, úgy kevéssé elemző értékelésben szokott 
részesülni: nem egy probléma megkerülése-e gyorsan feledésbe 
utalni költészetének ezt az idejét? 

Kétségtelen, hogy Zelk az ötvenes-hatvanas évek fordulóján 
vált igazán autonóm költővé; az utóbbi két évtized pályájának 
értékcentruma, így teljes megítélésében kellő hangsúllyal kell 
érvényesülnie. De ennek a minőségnek a valódi természetét 
mégiscsak a különbségek, a problematikus elemek föltárása 
közelítheti meg az értéket tisztelőbb módon. A Sirály kötetről 
író Szilágyi Ákos (Kritika, 1974. 1. sz.) kritikája természeténél 
fogva vázlatosan szólhat csak a pálya csomópontjairól, a lénye-
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get illetően annál plasztikusabban. Szerinte „nincs két kezdés 
Zelk Zoltán pályáján, még az ötvenes évek közepén sem 
'visszatér' vagy újrakezd, 'szakit' önmagával". Valóban kitérők-
kel, zsákutcákkal, de nem újrakezdésekkel tagolt, szerves belső 
életű költészet Zelk Zoltáné. Indulásától máig megértető közös 
gyökere, magja a hűség és hála fogalmaival jellemezhető, ér-
zelmi meghatározottságú költői magatartás. Pályájának elején 
ez inspirálta mély emberi hitellel — de nem mély művészi 
erővel is — bíró (mert kényszerítően egzisztenciálisabb funk-
ciójú és eredőjű) költészetét, később logikus alapjául szolgált -
egy nehezen, csak érzelmileg pedig semmiképpen sem jól át-
tekinthető valósághelyzetben — a költői önkeresés kisiklásá-
hoz. Végül a megszenvedett tévedés fedezetével ez lett alapja a 
végleges önmegtalálásnak is. Lényeges tehát megmutatni, hogy 
a háború előtti és alatti költészetében hogyan jelenik meg az a 
tényező, melyből egyaránt következik későbbi lírájának 
hullámvölgye és hullámhegye, és hogy ez a tényező miként 
teszi érthetővé e költői pálya jellemző paradoxonát: hiteles, 
igaz költészet jöhet létre 1956 után nyilvánvalóan tudatos 
költői önmegtagadás nélkül; megigazult költői magatartás áll-
hatott elő alapjaiban nem módosult költői vonzalmakkal és 
szándékokkal. 

Az összefüggések több szempont szerint is követhetők 
lennének. Bizonyára jó tanulságokkal szolgálhatna a vers-
típusok változásainak vagy a lírai kifejezéstechnika módosulá-
sainak feddhetetlenül irodalmi vizsgálata. Itt mégiscsak járu-
lékos utalásokban kap szerepet, amennyiben következmény-
természetű az életút—kor—költői egyéniség kapcsolat-termé-
szetéhez képest. Elvileg előbbre való vizsgálni a költői létnek, a 
lírai magatartás ontológiájának azt a megvalósulását, ami Zelk 
Zoltán pályájában az egység s az ezen belüli módosulások 
alapja; ami hordozója lehet a személyes sorsból és koijellegből 
kinövő költői tipikusságnak. 

Aligha létezett irodalmunkban tollforgató, aki Zelk Zoltán-
hoz hasonló gyakorisággal és hangsúllyal írta volna le műveiben 
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a hűség szót, s használta volna leggyakoribb, megragadó motí-
vumként a kutyát (eb, komondor): e hűség ambivalens tartal-
mának megtestesítőjeként, nem ritkán nyílt önarcképként. 
Igen sok versben bukkan föl jellemző funkciókban; hol ütött, 
megfélemlített, vicsorgó szolgaállat, hol csavargót üldöző vér-
eb, hol az égre üvöltő kivertség, szeretetéhség képe, hol mint 
az embert, szekeret (humánus értékeket) kísérő, hálás öröm-
mel körbecsaholó hű társ. A kutya-hűség szimbólumban a 
motívumok jelentései egységbe épülnek, ellentmondásaik egy-
neműsödnek, így lesz az én sorsának, lényegének kifejezője. 
Benne van az üldöző nyomor s a menekülő szorongás, a gyötrő 
emlékek véreb-természete s az előlük való lelki futás — meg a 
kutyahűségű ragaszkodás a nyomor és kivetettség sorsközös-
ségeihez, melyek a szeretetéhségre megadják a szeretet vála-
szát. A kutya mindaz, ami menekülni űző, hűtlen megfutásra 
indító szörnyűség e sorsban, s mindaz, ami e sors felemelését, 
emberiesülését kínálja a megtartó ragaszkodásban: ami az élet-
helyzet felemelő választássá nemesült lesújtó kényszere. 

E lírai motívumok jelentőségét alátámasztják a költő vallo-
másai is. Több közül kettőt idézek. Bertha Bulcsú (Interjú 
Zelk Zoltánnal Jelenkor, 1972. 5. sz.) a versek születését 
megelőző, elhatározó impulzusról kérdezi: van-e költészetének 
valami gyermekkorból eredő, mélyen motiváló élménymagja? 

- „Igen. A fé le lemérzet . . . Ha a templomudvarról kimentem a 
világosabb, tágasabb utcára, jó volt visszatérni a félelembe." 

A Katona Éva készítette interjúban (Látogatóban, Kortárs 
magyar írók vallomásai; Gondolat, 1968.) pedig költői-emberi 
múltjának feltétlen vállalásával s magát jellemezve nyilatkozza: 

„Az én szememben a legszebb tulajdonság a hűség. A hűséges termé-
szet, ha egyszer nemes eszményre tette életét, vívódhat az önpusztításig, 
vitázhat a maga választotta eszménnyel, nem lesz hűtlen soha." 

E szavakban még nem tisztázódik a zelki hűség-fogalom teljes 
(életrajzi és költői) tartalma, de kiviláglik belőlük egy ösztönös 
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meggyőződésként élő összefüggés. Eszerint a hűség ént-for-
máló, az én azonosságát, értékét kristályosító erkölcsi lényeg, 
valahogy a személyiség — és a költői egyéniség — magva, erő-
központja. Ennek az énnek ugyanakkor primér érzelmi hajtó-
ereje a jó félelem ambivalens élménye. A félelem egyfelől el-
riasztó késztetés, a belőle fakadó írás aktusában „ledalolásá-
nak", a tőle való szabadulásnak ösztöne munkál. Másfelől a jó 
félelem érzelmi megkötöttséget, visszahúzó késztetést is rejt. 
Ebből az el- és visszaűző érzelmi ambivalenciából lélektani 
szükséggel következik a benne rejlő pozitív elem objektív ér-
tékké fogalmazásának igénye, az érzelem „lefordítása" az er-
kölcsi értékkategóriák — hűtlenség és hűség — „nyelvére". Az 
érzelmi feszültség feloldásának igénye emeli értéksíkra a hűt-
lenség csábításainak ellenálló, a félelem gyáva késztetéseinek 
nem engedő érzelmi ragaszkodást. A szorongásos érzelem hívja 
önnön megfékezésére, de egyben kárpótlására is az objektí-
vebb igazolást, az erkölcsi értékét. A feszültség oldásának 
pszichikai értéke erkölcsi értékké minősülésével növekszik, ez 
magyarázza, hogy a hűség-erkölcs nemcsak eredetében és funk-
ciójában, hanem formájában, megnyilvánulási módjában is 
megőrzi emocionális meghatározottságát. 

Érzelem és erkölcs ilyetén összefonódásának megértető 
alapját, ugyanakkor objektív hitelének igazolását az életté-
nyekben találjuk. Zelk Zoltán sajátos élethelyzetében ugyanis 
nem csupán a lélektani szükséglet, hanem a társadalmi-erkölcsi 
értékek pólusa felől is pozitívan igazolódik — elvben és általá-
ban — a kettős értékvilágnak ez az összefonódása. Interjúkból, 
vallomásokból, önéletrajzi írásokból meglehetősen ismert Zelk 
Zoltán életútja, melyet Ungvári Tamás találóan nevezett „a 
hányattatás paradigmájá"-nak. Az, a sokszoros diszkriminált-
ság, kirekesztettség és a jogokért, bebocsáttatásért vívott küz-
delem „példázata". A legalább háromszoros megkülönbözte-
tettség (zsidó származás, proletársors, a változó országhatár 
miatti hazátlanság) nemcsak ki, de bezáró börtönfalként vette 
körül, és végeredményben az emberi minőségből, a személyiség 
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valóságából tagadta ki. Utóbbi lehet emberileg a legmegpró-
bálóbb, és magától értetődő oka a szenzibilis érzelem-erkölcsű 
valóságviszonynak. Ugyanakkor magyarázója annak is, hogy a 
hűség nemcsak mint a megalázó, jogfosztott kényszerhelyzet 
választássá nemesülése értékelődik, hanem mint a világba való 
befogadtatás, elfogadottság ritka alkalmaiért járó hála kifeje-
zése is; az élethelyzet értékelésének két aspektusa van lényegé-
ben benne. A háromszoros kirekesztettség egységes tényként 
volt adott, azonban a fiatalembernek és költőnek végig kellett 
járnia mind a küszöböket, hogy helyzetét a választás tudatossá-
gával realizálja, érzelmi fogantatású erkölcsi értékeivel betöltse. 
Ennek során pedig nemcsak befelé, saját lelki-tudati világába 
tört utat, hanem kifelé is: a valamiféle emberi, költői elfogad-
tatás megerősítő közösségei felé, melyek eszményeik szerint 
orientálták, ő pedig hűséggel, hálával fizetett. 

Legelső volt a „templomudvariság" élménye, a jó félelem 
családot, öröklött hagyományt jelentő elemi köre, az én érzel-
mi öntudatának alapozója. S hogy ez a közösség egyben a 
jogfosztottság, az esélytelenség hordozója is, az elmélyíti a 
defenzív érzelmi magatartást, a biztonságot, bázist befelé ke-
reső lojalitáskészséget: „Hiszem most már, hogy a félelmet 
magamban, bentről vittem a kinti világba." (Zelk Zoltán: 
Templomudvar, Új írás, 1975. 1. sz.) A családi kör szétesése az 
apa halálával még erősebben terheli rá a tizenöt éves inasgye-
rekre a korábban még megosztható szorongást. Szükségletté 
válik a félelmet jóvá is tevő óvó közösség keresése — ami célt ér 
a szatmárnémeti vagongyári ifjúmunkásokkal való találkozás-
kor. A munkásotthon lesz a második születés helye: folytatván 
benne a családi proletárörökséget és realizálva társadalmi hely-
zetének e másik elemét. Mint menedék jelentette a defenzív 
érzelmi lojalitás, a hűség regenerálódását is egy magasabb, 
progresszív szinten, egyben beépítette az eredő élmény alapfor-
májába az új kapcsolatot. S ez alighanem meghatározta Zelk 
viszonyát az egész mozgalomhoz. Az új közösségben él a foko-
zott erőérzetet adni képes offenzív jogtudat és aktív célraszer-
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vezettség, ami nyilván többletélmény, de a társadalmi-politikai 
célok és eszközök teoretikus elsajátításának hiányával, lényegé-
ben az érzelem-erkölcsi öntudat megerősítőjeként hat. Később, 
1925 után, az illegális bujkálás, a mozgalommal való kapcsolat-
vesztés is hozzájárulhatott, hogy az osztályazonosulás gyakor-
latilag véglegesen megrekedt ezen a szinten. Veszélyei később 
mutatkoztak. A harmadik vállalt kisebbségi kör, az üldözött 
magyarság szintén a repatriálást követően kapott jelentőséget. 
A pesti illegalitás, a román állampolgár toloncházi élményei 
szélesítették az elesettek, minden társadalmon kívüliek — 
hazátlanok — világával vállalt közösség tudatát; másrészt az 
egyetemes emberi jogokért folyamodó, szellemi hazakeresés, a 
költészet felé indítja. Szinte szimbolikus, hogy Szatmárból 
Bécsbe küldi Kassáknak első versét, és ennek közlése — belépés 
az irodalom magyarságába — hajtja Pestre újabb üldöztetéseket 
vállalva demonstrálni hovatartozását. 

Zelk Zoltán számára a költészet gyakorlatilag a legmaga-
sabbrendű befogadtatás biztosítéka s kifejezője volt a felszaba-
dulás előtt, így döntően egzisztenciális jelentőségű tény volt, 
hogy költő. Lírájában máig a költészet mint téma kétfélekép-
pen szokott megjelenni: mint a személyes létezés elemi meg-
nyilvánulása, életfunkció — ha védekező is, mint a betegség — 
(pl. Z. Z. őszinte véleménye költészetéről; Gyógyítsák meg!); 
vagy mint személyekben, költőtársakban megragadott érzelmi-
erkölcsi életérték. Utóbbi verseiben tulajdonképpen nem a köl-
tészetről van szó, hanem az érték-emberről, aki műveli, aki a 
pozitív érzelem objektumaként erkölcsi erőt sugárzóan léte-
zik. A harmincas években Zelk számára az irodalom „szegény-
legényei" — Vas István, Radnóti, József Attila, Nagy Lajos, 
Tersánszky — és a nagy tekintély, Babits olyan emberi-költői 
elismertséget adó befogadtatást jelentettek, mint valaha a 
templomudvar vagy a munkásotthon; általuk az irodalom maga 
lett ennek a humánus igénynek a legszélesebb kielégülése, az 
erkölcsi öntudat bázisa. Itt utalhatni Zelk kritikai attitűdjére is 
(jellemző írásai találhatók a Tegnap és a Féktávolságon belül 
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kötetekben). Véleményeiben elméletet kerülően lojális a 
pályatársak — az irodalom iránt. Az irodalmi élet zajló folyto-
nossága, emberi kapcsolatrendje fontosabb számára, hogysem 
esztétikai értékeléssel foglalkoznék; s ugyan jó érzékkel tiszteli 
a kiemelkedőt, valami diszkriminációs félelemből nem szeret 
választani és ítélni. Másokról szólva is legfőbb pozitívumként a 
költői elfogadottságot becsüli, az értéket innen, érzelmi, etikai 
szemszögből közelíti meg. 

Mindez talán megérteti, hogyan alakult, határozódott meg 
a személyes élethelyzet nyomása alatt, sokszoros kompenzá-
ciókban Zelk Zoltán költői ontológiája. Az én mint költő lét-
alapja is az érzelem-erkölcsi hűség-elv lett. A költői létezésben 
a személyes élet meghatározottságai élnek tovább, belehosszab-
bodva az én-megnyilvánulásként fölfogott aktivitásba, mely 
már nyilvános, többek nevében szóló : a versírás a személyiség 
központi értéktartalmaként őrzött hűség közösség-igényű szét-
éneklése; érzelmi önvédelem és meghálálás, e kölcsön-kapcsolat 
legfőbb értékké emelésével. E költészetnek az etikája és nem 
az esztétikája forrt ki a személyes sors szorításában. Zelk 
Zoltán az élmények teoretikus megértése, feldolgozása iránt 
sosem mutatott hajlamot, s e „fílozófíátlanság" veszélye az, 
hogy érzelem-erkölcsi alapjai szerint teljesen jóhiszeműen az. A 
valóság bizonyos területein, bizonyos összefüggéseiben jogos 
megközelítést — a költő ismerten széles érvényű szóláshelyzeté-
ben — illetéktelenül kiterjesztheti olyan területek, összefüggé-
sek vélt megragadására, melyekben már nem autentikus. Ezért 
találkozhatott a költői létezés zelki hüség-elve a mozgalom 
iránti érzelmi-erkölcsi síkon maradó viszony hűség-elvével úgy 
össze, hogy az ötvenes évek első felében költői vakvágányra 
siklott, de ennek voltak előzményei. 

* 

„Szocializmusához valójában a szeretet vezeti - ez a szeretet azon-
ban nem csupán az emberek, hanem az állatok, növények, a kőzetek 
társadalmára is kiterjed. Annyira egynek érzi magát az egész világgal, 
hogy forradalmárrá tudna válni akár a halak világában uralkodó igazság-
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ialanságok miatt i s . . . a végtelen világgal érzett testvérisége az, amely-
ből oly bőven telik magára a szocializmusra . . . . versei nem holmi 
'viszonyokról' szólnak . . ., hanem inkább 'azonosulásokról" 

-jellemzi Sőtér István (Tisztuló tükrök, Bp. 1966. 268-69.) a 
fiatal lírikust, egybehangzóan azzal, amit előbb a versek formá-
lis mellőzésével kaptunk. E líra kezdetei legalábbis 1932-ig az 
expresszionista szeretetforradalom kozmikus ihletét mutatják; 
a korban oly jellemző hatás azonban erre alaposan predeszti-
nált költőt ért. A korai árvaság és korai felnőttség életténye 
vonzza magához a fiatalon fáradttá gyötörtek egyéni-társa-
dalmi újjászületés-vágyát és annak panteisztikus, kozmikus ki-
áradását. A „vén gyerekség" itt lép be Zelk költészetébe, hogy 
aztán egész líráját végigkísérje. Evidens kapcsolatban van a fel-
fokozott szeretetvágy sérülékenységével, aminek kivetülése a 
természetélményben kap formát. Az a tény, hogy lírájának 
máig oly jelentős - a 30-as, 40-es években szinte kizárólagos — 
metaforabázisa, a táj jelentőségét a hányatottság első nagy 
mélypontján (a szatmári inasévekhez kapcsolódva) nyeri el, sa-
játos funkciójára is rávilágít. Felfedezése az otthon- és védett-
ségigényből fakad. A természeti világ valamiképpen a befogad-
tatás helye, tehát a szeretetvágy emberi céljának pótléka, meta-
forája, egyidejűleg e vágy jogának kozmikus igazolója, érze-
lem-erkölcsi hitelének fedezete lesz. Ez a szerepe a későbbiek-
ben még explicitebbé válik. A harmincas évek közepétől — az 
avantgarde kezdettől elszakadó versek tájélményében - növek-
szik az emberi-társadalmi vonatkozás egyértelműsége. A termé-
szeti elembe szervesen beépül a hűség-elv és a jó félelem ambi-
valenciája, a táj egyszerre lesz a nyomor és szenvedés szoron-
gató, mégis rokon vidéke, és a mély érzelmi azonosulásban a 
személyes felszabadultság, befogadottság közege. (Ellentétessé-
gükkel így egészítik ki jól egymást az 1936-os kötet címadó 
verse, a Kifosztott táj és a Be vígan éltem ott — komor és 
aranykorian derűs természetképeikkel.) A kettős tartalom itt is 
egyneműsödik a szimbolikus tartalmat képző motivikus össze-
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függésekben, olyannyira, hogy a kései költészetben a termé-
szetiség evidensen válik magának a hűségnek mint emberi világ-
törvénynek metaforájává (pl. Hűség - Ahogy a kötéltáncosok, 
1975.) A táj metaforabázishoz tartozik — az érzelmi-szocialista 
jelleget nyíltabbá tevő — védtelen állat-motívumok sora (szar-
vas, őz, hal, bárány), melyek én-metaforák is, és a korábban 
említett kutya-motívumokkal együtt (utóbbiakban a hűség-tar-
talom az elsődleges) szintén megerősítik a természeti elem 
lényegkifejező voltát. Zelk Zoltán költészetének kezdeti szaka-
szában ilyenformán már élnek későbbi, java lírájának élmény-
körei, tartalmai, motívumai. Ebből a szempontból árulkodó 
(okában később megvüágosodó) körülménynek tarthatjuk, 
hogy 1956 utáni önjellemzéseiben és formai-technikai, stiláris 
eszközökben ide nyúlt vissza, a harmincas évek közepéig meg-
szilárdult élmény- és kifejezés-készletből, önismeretből kiin-
dulva újította meg költészetét. 

A harmincas évek közepétől érződik e líra első módosulása: 
az ötvenes évek második feléig érvényben maradó „szakítás" 
az avantgarde-árnyalatú kezdetekkel, megtérés a hagyomá-
nyokhoz. A jelenséget Zelk máig úgy magyarázza, hogy ez a 
fordulat akkor korszerű, a József Attila-i fordulattal egybeeső, 
haladó változás volt, ami formálisan igaz, ám Zelk költészeté-
nek konkrét tartalmaiban nem igazolódik. Ma már úgy látszik, 
a változás nála inkább szegényedés lett, az ígéretes költői hang 
elfakulását hozta; a kötött verselés és rím technika (új és meg-
tanulandó elemek) egyeduralmát. (Meggondolandó, hogy e for-
ma evidens értékűnek vélt hagyományossága nem járult-e hoz-
zá a költői magatartásban a szintén hagyományos szószóló-
tudat megjelenéséhez és kifejlődéséhez.) Az alluzív, metafo-
rikus kifejezés helyett szürkébb fogalmiság, prózaias versmon-
dattan és könnyen retorikába hajló szerkesztettség, némi kifej-
tő-magyarázó-bizonyító terjengősség, az illusztratív, epikus, 
leíró elemek megszaporodása tűnt föl. Az ábrázolt életanyag 
elvben gazdagszik, de versbeépülése egy mindent-kifejtő logikai 
szabálynak engedelmeskedve egysíkúvá s monotonná szegé-
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nyül. A konkrétból induló epizált versek végén olykor szájba-
rágó fogalmisággal közöltetik az eszmei tanulság, a jelentés (pl. 
Este a kútban, Ágyrajárók). A korábbi metaforabázis (táj-állat) 
nem egy szimpla allegóriát teremt (pl. Láp alatt). Az érzelmi 
gazdaság a retorizált érzelmesség, indulatosság irányába moz-
dul (pl. Szilveszter a Fóti úton). Ezzel megnövekszik ugyan a 
versek vádló, felhívó jellege, a társadalmi igazságtalanságokra, 
emberalatti szenvedések gyalázatára mutató nyers közvetlen-
sége, de csökkenő költői erővel. Mindez tendenciaként mutat-
kozik, a korszak lírájára csak nagyobb részben igaz, s ha né-
hány jelentősnek indult költemény bántóan be is teljesíti (több 
a háborús művek között), nyújt ez az időszak igazi verseket is. 
Például olyat, mint az 1942-es kötet címadója, Л lélek pana-
szaiból, mely e költészet első huszonöt évének egyik magaslati 
pontja. Egyetlen sikolyos-síró litánia a személyes létezhetésért, 
kicsiny napi tények, értékek bensőséges világáért, — a mind-
ezektől való megfosztottságban: a lélek könyörgése a testért, 
„melyért megszülettem", melyben „Én, Valaki voltam..." 
Sok „társadalmibb" igényű költemény között a legnagyobb 
társadalmi vers ez a végletekig személyes önsiratás, talán csak a 
Babits Mihály emlékére, a munkaszolgálat küszöbén írt meg-
rendítő hazavallomás emelkedik közelébe. Zelk költészetének 
legpozitívabb potenciálja mutatkozik meg itt: a jogfosztott kis-
ember érzelmi lázadásának, erkölcsi értéktudatának, maga-ér-
zésének közvetlen megszólaltatása. Ez a „hűség és hála" érze-
lem-erkölcsének autentikus területe, a kisemberi-hétköznapi 
valóságszféra, amelyben a zelki valóságviszony, sajátos érzé-
kenység maradéktalanul hiteles és önmagán túlmutató lírai 
konkrétsággal képes megszólalni. 

Láttuk, hogy Zelk Zoltán életútja a felszabadulás előtt 
egyetlen küzdelem a jogok világába való befogadtatásért, az 
emberi méltóságért. A történelemtől hitelesített annyiban is, 
hogy mindvégig belül marad egy objektív igazságú közösségen; 
költészetének tartalmaként pedig etikailag is annyiban, 
amennyiben az emberi progressziót potenciálisan képviselő 
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kisebbségek erőt adó, napi-emberi igényeit fogalmazza, érté-
keit hozza felszínre. Valódi művészi hitellel, amikor megmarad 
az erkölcsi érzelmek közvetlen spontaneitásánál, költői maga-
tartásában is őrizve a kisemmizettség, senkiség vállalásában 
megnyilvánuló integritást és jobbra igényes emberi kvalitást; 
amikor költőként is megmarad egynek a sok közül. Csakhogy 
épp ez a hiteles tartalmú költői magatartás nem tud kitelje-
sedni, megszilárdulni. Bizonyára az objektív helyzetből befo-
lyásoltan többre tör: a minden elnyomottak nevében, nagy 
társadalmi igazságokat kimondani kívánó osztályköltő hangjá-
nak keresése érződik (pl. az Este a kútban nagy lélekzetvételé-
ben és hasonló típusú versekben). Jellemző, hogy ekkor fogal-
mazódik meg tételesen a költő társadalmi „mandátumának" 
problémája. „Van-e hazád költő, tiéd e nép? " — vívódik az 
árulkodóan retorikus kérdésen az Éjszaka írom, hogy annál 
közhelyesebben, akartabban adja rá a görcsös-könnyű választ: 
„Te vagy hazám, vasöntők, földek népe!" Némileg a negyvenes 
évek végi „pártos" vallomásokat előlegezi ez s még több vers 
fals, bizonykodó hangja, jelezve, hogy költőjük egy arányté-
vesztett, költői adottságokban nem megalapozott magatartást 
és státusz-tudatot próbál kialakítani. Az az érzelem-erkölcsi 
szemlélet, mely a vallomásosság közvetlenebb formáiban oly-
kor nagy erővel tudta megszólaltatni a társadalmi szenvedés 
közemberi élményeit, „hálából" most többet akar: a törté-
nelmi igazság teljes képviseletét — amit a József Attila-i nagy és 
tiszta tudatosságú gondolati költészet vállalhatott. 

A még mindig magát kereső költő nem ismerte föl, hogy a 
hála ilyen igénnyel milyen veszélyeket rejt. A történelmi igaz-
ságot objektíválni hivatott intézményi, szervezeti valóságra 
projektált feltétlen érzelem olyan síkra viszi, ahol szükségkép-
pen elszakad a napi-személyes emberi viszonylatok fontos kis 
igazságaitól, értékeitől, melyek alkati érzékenységének termé-
szetes táplálói. Érzelmileg átélt erkölcsi igazságokat, jogokat 
közvetlenül átruház olyan társadalmi hordozókra, melyeknek 
ezeken kívül más, elsődlegesebb és más szintű (társadalomfilo-



64 Bécsy Ágnes 

zófiai, politikai) meghatározottságai vannak. A személyes kap-
csolatok szférájában átélhető és kifejezhető viszonyt átvetít-
heti, átlelkesedheti az érzelmileg közvetlenül reflektált közös-
ségről egy osztály elvi valóságára, személytelen intézményeire. 
Hogy Zelk Zoltán nem ismerte föl megnőtt költői igényeinek 
ezt a buktatóját, annak paradox módon ugyanaz az érzelem-
erkölcsi alapviszony az oka, amely potenciális — és egy időre 
elhagyott — költői értéklehetőségeit kialakította. A hüség-elv 
mint érzelmileg motivált erkölcsi tartás nem pusztán pozitív 
lehetőségek alapozója művészetében, hanem — ekkor igen erő-
sen — a személyi önmegőrzés eszköze. És megvan ez a szerepe 
a költői létnek is. Az osztályköltővé válás ezért elsősorban nem 
költői tett — elvi értelemben —, hanem az egzisztenciális 
szorongatottság közvetlen eredménye és tükre. Poétikailag a 
versek erősödő diszkurzív fogaimisága, illetve érzelmes retori-
kája, illetve ezek elválása teszi — például — mindezt leolvasha-
tó vá. 

A felszabadulás előtti lírában ilyenformán kialakult a jó és 
téves folytatás lehetősége egyaránt. Szembetűnő költői lét-
módjának teljes védtelensége, kiszolgáltatottsága a külső körül-
mények érzelmi befolyásának. Ebben teremtődött meg a fel-
szabadulást követő tíz év költészetének alapfeltétele, s a foly-
tatás — minden válságkövetkezményével — szintén feltétele 
volt valamiképp a végső költői önmegtalálásnak. 

* 

A felszabadulást követő időszak, mintha a szívós én-építés 
utolsó stációját hozná el Zelk Zoltánnak: a teljes el- és befo-
gadtatást a nemzeti társadalom tágas közösségében. Teljes jogú 
emberséget ad az új szabadság, annak a múltnak a rehabilitá-
cióját, kiélését', amelytől mindeddig megfosztatott: („Vénülő 
itjan meglelem,/ kinek hajdan születtem, /кi harminckilenc 
éven át/ nem voltam, nem lehettem." (Negyven) Minden nagy 
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társadalmi és sorsbeli átalakulás apokaliptikus és gyermekien 
primer élmény az átélés közvetlenségében; Zelk Zoltánban a 
felszabadulás ilyen túlcsorduló érzelmi élményként teljesült ki 
és lobogott tovább 1954-ig. Szilágyi Ákos észrevette már, hogy 
ekkor lesz költészetének uralkodó évszaka a nyár; metafora-
bázisa a termékenység, kiteljesülés, verőfény, érlelő hőség ele-
meivel gazdagodik. Képeiből eltűnik minden szorongató, 
nyomasztó színezet, immár a táj lesz hűséges és hálás az ember-
hez: segítő szolgája az okos gazdának, vagy egyenesen az ember 
teremtménye. Kulcsszó lesz a korszak verseiben a teremtés, a 
korlátlan hatalmú ember műve; aztán az ég mint remény, 
teremtő álom: e tartalmak magukban rejtik mindazt, amit a 
megváltódás jelent Zelknek — s aligha csak neki —: eget a 
földön, álmot a valóságban; követelő azonnalisággal megvaló-
sultként köszöntött, korlátlan reményt. A harminckilenc éven 
át visszaszorított emberigény robbant ki a beteljesülés mámo-
rában. 

A feloldódásnak továbbra is túlsúlyos mozzanata a valóság-
hoz való érzelmi viszonyban a hűség és hála az(ok) iránt, 
aki(k) a földi eget kitárták. Az érzelmek objektuma azonban a 
történelmi megvalósulás rendje szerint óhatatlanul egy egészé-
ben és lényegileg csak elvontan fölfogható osztályban, annak 
távoli képviselőiben és intézményeiben inkarnálódik. így a 
költő hűségének megjelenési formája is módosulni kénytelen a 
háború előttihez képest. Régi mozgalmi emberek emlékezései-
ben visszatérően találkozunk azzal a kísérlettel, hogy meghatá-
rozzák, mit jelentett számukra a mozgalom, a párt a felszaba-
dulás előtt és szorosan utána. Jellemzően gyakran válik ilyen-
kor metaforikussá a kifejezés; nagybetű kerül a szó elejére, 
felbukkan a „család"-hasonlat. anyánk, a Mozgalom!" -
jelenik meg Zelk versében (Szólj versem), logikusan ráépülve 
életeseményeire és költői természete előzményeire is. — A ki-
tagadottság állapotában a Babits Mihály emlékére írott vers 
még Babits személyét tette mindannak foglalatává, ami befoga-
dást, személyiségtudatot, emberi aspirációt jelentett az ellensé-

5 Irodalomtörténet 
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ges külvilág ellenében. Két tényező fontos ebben: Babits azért 
tölthette be ezt a feladatot, mert közvetlen emberi-költői való-
ságában, a személyes kapcsolat hitelével idéződik meg a vers-
ben; s mert emberi-költői valóságában objektíve is alkalmas 
ennek az érzelmi-erkölcsi jelentésnek a hordozására. A vers 
minden hitelét elvesztené, ha „Babits" helyén az „Iiodalom" 
állna, vagy pl. „Herczeg Ferenc". Az érzelem-erkölcsi tartalom 
lírai hitellel csak átélt kapcsolatként jelenhet meg, ha valóságo-
san alkalmas személyben objektíválódhat. De a vers azt is elá-
rulja, hogy a konkrét személy még objektív érdemessége alap-
ján sem válna a költői értéktartalmak hordozójává, ha nem 
történne meg a szubjektív érzelmi, erkölcsi értéktörekvések rá-
vetítése, miáltal az objektív alkalmasság benső átéltséggel telí-
tődik. Hogy az attribució révén sajátos jelentésűvé, értékűvé 
emelt személy objektíve is alkalmas a ráruházott jelentések 
képviseletére, annak garanciája részben életrajzi. S ez a garan-
cia könnyen elvész, ha a benső értéktartalmak és törekvések 
kivetítése, átvitele nem valódi személyes kapcsolat révén ref-
lektált, „intézményi" objektumra irányul. Mikor a hűség- és 
hála-érzelem az egész győztes proletariátus és a párt iránt a 
költő számára autentikus érzelmi-személyi formában keresi ki-
fejezését, nem találhat szubjektíve és objektíve egyaránt meg-
felelő, személyes tapadási pontra. A végre teljes emberi-költői 
befogadtatást nyert, autonóm ember hűsége és hálája egyéb-
ként sem egyesek kvalitásainak szól, hanem az intézményesült 
közösségnek. A költő érzékenysége, reagálásmódja viszont ért-
hetően nem változott; ez a személyes értékmag, mely a szemé-
lyiség legalizálásáig az önazonosság biztosítéka volt, költői 
személyiségjeggyé fixálódott. Különben is, hogyan változna 
meg akkor, amikor végre társadalmi jóvátételt, igazolást 
kapott? 

A megoldás a költői alkatból fakadó: az intézmény meg-
személyesítése, antropomorfizálása, az eszményi tartalom 
személyi kváitássá lényegítése. A zelki érzelmi alapú erkölcsi 
valóságviszony így találkozik a személyi kultusszal, s válhat 
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annak leghatékonyabb képviselőjévé — a teljes jószándék, 
etikus igény, érzelmi hitel ellenére, vagyis inkább ezek által. A 
hűség és hála e'nefce-típusú versek szubjektíve abszolút hite-
lesek (ezért nem tagadta meg őket máig sem Zelk Zoltán — 
nem tagadhatván meg tudatosan hűségét: önmagát): az az 
objektív társadalmi erő, melyet a versek hőse intézményesen 
(csak épp nem: személyi kvalitásaként, erkölcsi értéktar-
talmaként) képvisel, kétségbevonhatatlanul pozitív, ezenkívül a 
projektált értékek elvi rehabilitációját, igazolását látszik adni. 
A költőileg hibás attribució objektív tévedésének fölismerése 
viszont csak olyan eszmei tudatosságú szinten történhet meg, 
ahol — hogy Lukács Györgyre hivatkozzam — a költői akció-
rádiusz a történelmi helyzet akciórádiuszát eléri. Ehhez Zelk 
Zoltánnak pedig éppen a feltétlen érzelem-erkölcsi alapú, „ön-
tudatlan" költőiség nem adott adekvát eszközöket. 

Minden érzelmi elkötelezettség, választás önigazolást keres, 
minden hibás attribució igazolhatja magát egy ideig úgy, hogy 
fokozódik. A korszak verseiben ezt jelzi a néha komikumig 
erősödő retorika és allegorizálás. Utóbbi az emocionális 
viszonynak és a költői poziciónak túlfeszült jelképeit teremti, 
az előbbi ezt akaija alátámasztani. Ahogy az említett példa-
versben: „A közösség meleg tekintetét, / én-népemét és minden 
népekét / látom lobogni most, hogy szembe nézek / veled, 
Emberiség!" A költői szóláshelyzet allegorikus felnövesztése az 
organikus azonosulás mesterkélt víziójában történik meg. A 
költő érzelmében egy az egyetlen szervezetté képiesült emberi-
séggel, mely részeiben is megmarad „családnak". (A Szovjet-
unió: „Egyetlen dúsan megterített asztal I . . . I körülállják a 
népek" és sokmillió pohár emelkedik „Társunk", „Vezérünk", 
„Tanítónk", „Apánk" egészségére.) Az érzelem tehát először 
az egyszemélyű emberiségre vetítődik ki, quasi a világ nevében 
szólás emberfeletti igazsághelyzetét teremtve. A versben aztán 
végig ez az emberiség-költő áll előttünk a személyes viszony 
(látszatának) másik tagjával, az asztalfőn ülő „Apá"-val, aki 
éppen olyan azonosult kapcsolatban van az emberiséggel, mint 

5* 
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a költő. („Lenin tüdejével lélekzett, s Sztálin / kaijával harcolt 
már a proletár!" — „Kommunista Párt és Sztálin: egy", 
„Munkás és paraszt és Sztálin: egy": az organikus, allegorikus 
azonosítás itt is megjelenik.) így, az allegorizált viszonyban 
zavartalanul projektálható rá az értéktulajdonító érzelem. A 
folyamat persze önindukciós is: a hűség választott tárgyát 
igazolni kell, hiszen önmagát igazolja vele. Ez utóbbinak 
pontos tükre a szónoki pátosz (a vers úgyszólván kizárólagos 
kifejezőeszköze a szó- és gondolatalakzatok tömege). 

Zelk Zoltán később elválaszthatónak tartja ezekben a 
versekben a lírai érzelmet és a versek tárgyát. Egy 1966-os 
nyilatkozatában pl. lehetőnek véli, hogy a Sztálin-óda „elválik 
a modelltől s önállóan ítéltetik meg". Teljesen egyetértünk 
Szilágyi Ákossal, aki érdemben talán először reagált e problé-
ma költészeti lényegére. Mint írja 

„ezek a versek 'aurájuk', 'kultikus' funkciójuk elvesztésével maguk is 
elvesztek a művészet számára, titkukat nem esztétikai elemzés, sokkal 
inkább az irodalomszociológia hivatott megfejteni. A lírai alkotás igaz-
ságához kevés az alkotó szenvedélye és őszintesége, a tárgy igazságára is 
szükség van . . . a tárgy kiválasztása már önmagában is a megformálás 
mozzanata, s még lírai kiképzése is csak belső' természetének vagy a 
hozzá való történelmileg jogosult és hiteles viszony természetének meg-
felelően történhet . . . nem lehet egy alkotáslélektanilag igaz mozzanat-
ból (ihlet, intuíció, indulat) a költői lét, a .lírai költészet ontológiáját 
csinálni" (Kiemelések tőlem: B. Á.) 

Szilágyi Ákos ezzel rátapint arra a kérdésre is, amely nem 
csupán ebben a korszakban, de valószínűleg Zelk egész lírájá-
nak szempontjából központi kérdés: a személyes hit és érzelem 
— a lírai ontológia, az életrajzi én — a költői én, az érzelem-
erkölcsi kisvilág - a tág tudatosságú nagyvilág összefüggésére, s 
ez összefüggés természete szerint Zelk költői autentikusságá-
nak határoltságára. Ebben a költői időszakában, úgy tetszik, 
menthetetlenül — noha jóhiszeműen — hágta át e határokat, s 
kilépvén abból a körből, melyben a „tárgy igazságát" töké-
letesen és természetesen ismeri, szükségszerűen tévedt el. 
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Ami Zelk Zoltánnal, az ő érzelmi szocializmusával történt, 
egyedi eset voltában is sok általános tanulsággal szolgál, többek 
között ezért sem látszik feleslegesnek az okok, determinációk 
keresése. A tanulságok levonását természetesen elsősorban 
magától a költőtől várta a korabeli irodalmi élet, nem is hiába, 
bár merőben másként ment ez végbe, mint ahogy az önmeg-
mérést csak fogalmi önkritikában elképzelni tudók sürgették. 
(Vö. Székelyhídi Ágoston kritikája a Tűzből mentett hegedű 
verseiről; Kritika, 1963. október.) A nyilatkozatok fogalmi 
nyelvén nem egy költő, hanem egy jó szándékkal csalódott 
ember mentsége szól máig — például Bertha Bulcsúnak vála-
szolva (i. m. 394.): „Sem megbánni, sem szégyellnivalóm nincs, 
ami bajt és kárt okoztam, magamnak okoztam és nem mások-
nak." Noha az elvárt önmegmérés ilyen nyilvános-vallomásos 
formái a gyanútlan költői ontológia változatlanságát sugallnák, 
költészetének gyakorlata 1954-től éppenséggel változást mutat, 
teoretikusan nem tudatosult, valójában annál nagyobb elvi és 
gyakorlati jelentőségű „belső megújulást". 

• 

Zelk Zoltán termékeny és pozitív pályamódosulása nem 
egy csapásra bekövetkező esemény volt, hanem az ötvenes évek 
közepétől, az Alkonyi halászat (1954-56 versei) és a Tűzből 
mentett hegedű (1956—62 versei) kötetek majd tíz évnyi idő-
szakának lassan kibomló fejleménye. A kritika rendesen az 
utóbbi kötetben, kiemelten a Sirályban (a Sirály-élménykör 
darabjaiban) jelölte meg e költészet váltópontját; a szembe-
nézés és megújulás azonban már a kevéssé méltatott 1956-os 
kötetben megindult. A Sirály kiemelése mégsem jogtalan, e 
vers(ek) szerepe kétségkívül nagy, valószínűen azért, mert 
részét képezik — legszembetűnőbben személyessé élt-
szenvedett részét — annak az 1954-től kezdődő „lelki föld-
rengés"-nek, mely Zelk Zoltán világát alapjaiban megrázta. A 
Sirály jelentősége nem kizárólag önértékével magyarázható. 
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Keletkezési ideje, körülményei alapján lehetetlen fel nem 
ismerni, hogy a benne szólaló fájdalom és önvád nem csupán a 
szeretett társ elvesztésének szól. Ez a lírai rekviem elsősorban 
mégiscsak én-vers, egy jelzésszerű önéletrajz epikumára épített 
múlt-síratás és jövőkeresés. A mű belső élménymozgása meg-
ragadható három pillanatában. Az önvádló kérdésben (.Д/ierf 
is lettem hütelen. . ." 14. strófa), és a rá válaszoló kettős 
feleletben, mely a múlt és a jövő, elveszettség és életmentő 
perspektíva együtt-érzékelésével a személyes gyász aktualitásá-
ban az egész sors felmérését jelzi ( „ . . .ami van, el nem hiszem, 
/ én-szívem messzibbre izen, I nem a jövőbe, múltba már" a 19. 
strófa szerint; „Most már tudom, miért megyek, / most már 
tudom, hová megyek, / most már tudom, hol is megyek — / 
örökkön koporsód megett" a 27. strófa szerint). Az 1954—63 
közötti vesek összességében is kitapintható a hűtlenség meg-
semmisítő önvádja, a múltba forduló vezeklés kényszere, és a 
múlthoz viszonyuló új hűségben megtalált cél és jövő iránya. A 
költői önmegmérés éppúgy a hűség érzelem-erkölcse jegyében 
zajlik, ahogy korábban is minden változás. A várt önkritika 
nemcsak nyilatkozatokban, de fogalmi pontosságú versezetek-
ben sem szólal meg, ám annál költőibb válasz forr ki a líra 
érzelmi szintjén, összefüggésben például az elveszített társ 
miatti gyásszal. Nem véletlenül. Ez a kapcsolat minden hűség-
elvű kapcsolat személyessé kicsinyített, átélt mása volt a költő 
számára kezdettől fogva; maradéktalan személyességében — 
indulati mélységét, teljességét tekintve — pedig felnagyított 
mása. Az életszövetség első perctől beleilleszkedett a megváltó 
kapcsolatok sorába; mint magánéleti viszony — azzal az élet-
körrel, amit jelentett — a közéleti viszonylatok kiegészülése 
volt olyan szorosan, hogy azok metaforikus kiegészítője, ki-
fejezője is lehetett számos háborús vers tanúsága szerint (pl. Ha 
nem tudnálak, Másfél esztendő; „Szerelmem így lett hon-
vágy. .." — ,JCi társ valál, így lettél ím, hazám"). Előzmények 
adnak tehát alapot azt gondolnunk, hogy a Sirály (vagy az így 
látom őt, az Utolsó napom, a .Sírfelirat) igazi értéke és helyi-
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értéke azáltal is meghatározott, hogy a formálisan csak magán-
életi esemény reflektálásába az adott pillanat közéleti vonat-
kozású fájdalma is beleárnyaló dot t. Az élmény Zelk Zoltán 
hűség-elvét állította próba elé, és a személyességből kiindulva, 
illetve azon belül maradva, de egy szélesebb területre is ki-
vetítve, önmagával való elszámolásra indította. Az Utolsó 
napom önvádja, riadalma - hogy „szégyent hord amennyi 
pillanat, I az árulás, a csalás szégyenét | gyűjti fejemre, melyre 
már csupán | hamu, hamu, csak hamu illenék: | de soha így 
nem ordított szívemben ahütíenség fájdalma..." — nemcsak a 
jóvátehetetlen veszteség, hanem — ezen belül — egy tágabb 
hitelű életélmény erejével jajdul. 

Ismételten vissza kell azonban térnünk rá, hogy a bűntudat, 
a vezeklés igénye nem ezekben a versekben jelentkezik először 
(ami az Irén-versek többletét is megerősíti); megszólal már az 
Alkonyi halászat egyik jellemző tájversében / Ez már az ősz /: 
Csügged az ág, ejti leveleit. — / Ó, ha az ember is a bűneit / így 
hullathatná! s lomb nélkül, meztelen, / de állhatnék telemben 
bűntelen!" Ugyanez a bűntudat ihlette a Cigány-biztatót, a 
lelkiismeret „kofájából" „búval füstölgő nótát" húzó cigány 
lírai képmását, s a bíztatást egy új dalért, mely „lemossa 
lelkünk kormát". Az ötvenes évek közepéig tartó költői eufó-
riának bűntudat vet véget, mely hűtlenségnek minősíti a hűség 
tévedését. Tévedésének felismerése és szubjektív értékelése 
szempontjából fontos az Itt, e földön című vers tanúsága, mely 
szerint megérzékelte az „álmok tejútján" bolyongó vágyaknak, 
az „égre is földet festettem én" fflúziótörekvésének és az 
eredménynek végzetes szétválását. Majd az eredeti szándékok, 
vonzalmak és kötődések minden korábbinál pontosabb lírai 
ábrázolása következik: „Énnekem szívemig az ér, / ha piacra 
zörög a szekér, / kerekek közt, a szekér alatt / porban, hóban a 
hűség szalad —", s tovább, a külváros, a szombat esték és az 
„öreg prolik" világának apró képei, melyekben a költő meg-
találja adekvát költői világát: „Ti voltatok igazi köröm. / 
Nékem a merengés börtönöm." Az „igazi kör" határainak 
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felismerése a legfontosabb ezúttal, de hozzátartozik a „meren-
gés", a mérlegelő, távolító reflexió, az elvonatkoztatás bénító 
idegenségének minősítése is, ami az érzelem-erkölcs sponta-
neitásával élő költő részéről nem meglepő. Ugyanezen költői 
karaktere jelöli ki „igazi körét", melyet az akkori időben 
elveszni látott, mintegy eltávolodni, erkölcsi emlékké fogal-
mazódni át a közvetlen átélés jelenlevő tárgyából. Ez kelti 
benne a hűtlenség gyanúját önmaga iránt; itt még nem vég-
legesen, még a világon perelné illúzióit, de az elutasított, át-
hárított felelősség nyugtalanító tudata mégis árulkodik. Ebben 
a versben és korszaktársaiban jelennek meg először a meg-
fáradtság, valódi öregség jelzései; a tájmetaforák évszaka őszbe-
télbe fordul, a napszak alkony lesz vagy éjszaka, a jelenre 
orientáltságot az emlékezés gyakorisága váltja fel. 

A költészetét ettől kezdve máig jellemző emlékező-meg-
idéző versek ekkoriban nagyobbrészt költészet-értelmező 
funkcióval bírnak, így a három József Attilát idéző mű. Zelk 
Zoltán írta le, s ekkor, az utókor részéről versben először 
József Attiláról a szikrázóan tiszta ítéletet, hogy „A század 
tűzfalára mégis ő írja azt a verset" — és hogy érte „vezekelni / 
egy nemzedék élte kevés". József Attilát idézte („Szükség van 
szavadra") saját — és nem csak saját — pokoljárásának éveiben, 
és ez a tiszta értéktudat pontosan kiegészíti saját költői ön-
tudatának ekkor kezdődő korrekcióját: önnön „igazi körét" 
felismerően a lemondással, „önkorlátozással" gazdagodó bátor-
ságát. 

Még 1956 előtt született az a vers, mely a Tűzből mentett 
hegedű kötet címadó versével úgyszólván a költői megújulás 
teljes útját ábrázolja: A bánat jogáért - variációk két sorra. 
Nem véletlen talán, hogy a szürrealisztikus képi élmény-
kifejezés a diszkurzív-fogalmi előadás egyeduralma után itt 
jelenik meg újra határozottan. „ . . . s állok nagy szelek útjain, / 
elkárhozott malom, / mely egyre zúgja, őrli / hangja-se-hall-
hatón: / Ha fölkél egyszer szívemben a hold, / nem lesz más 
csillagom..." A sorok a variációk képi szintjén az egész mű 
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élménymagját ábrázolják, a személyes, benső élethelyzetet, 
mely aztán egyre fogalmibban határozódik meg. A Cigány-biz-
tató és a Tűzből mentett hegedű cigányképmásai között nehéz 
volna nem éreznünk véncigányos utalást az idézett sorokban is. 
A nagy erők útjába került egyén történelmi elkárhozása szüli a 
bűntudatot, s a szüntelen önvád a fölkelő öregség és magány 
bánatával egyesül. A fogalmibb variációkban fogalmazódik 
meg a „vétkem, / én igen nagy vétkem" mibenléte: „Felnőtt 
voltam, s felnőttek közt / gyermekszívvel éltem", majd: 
„Szakadékok fölött jártam / cérnaszál reményen". A szub-
jektív hűség objektív - költői - hűtelenségbe átfordulásának, 
bűntelen bűnösségének érzelmi-erkölcsi döbbenete aztán olyan 
programhoz vezet, mely a múlt emlék-romjainál muzsikáló 
cigányéval rokon: „ . . .romjaimból / új várat nem rakok"; majd 
így nyit magának — ismét sugallatos képekben, dalban — új 
perspektívát: „Megállok én már egy fűszálon, / elhálok egy 
falevelen, / rigók álmába takaródzom..." Vagyis alluzív képek-
kel, érzelmi utalásokban veti el nagyralátó-naiv költői illúzióit, 
és visszanyúl szegénylegénykorának emlékeihez, a kis dolgok 
értékeihez. Hogy ez az új „hűség" mennyire a változó költői 
magatartás jele, tán nem szükséges bizonygatni, kiemelni itt a 
költői önszemlélet önállósulósulását kell. Lenge képei úgy 
határozzák meg autentikussági körét, hogy minden definíció-
nál pontosabban sugallják: a napi „jelentéktelenségek" átélésé-
ben keresi ihletét, bennük találva meg azokat a létmozzana-
tokat, melyekből lírai aspirációit merítheti. (A vers egyik 
fontos képelemének szó szerinti megújulását találjuk később a 
Micsoda madár című átpoetizált lírai képmásban — benne a 
hajdaniból megújult, továbbra is érzelmi, azonosuló, de ennyi-
ben tudatosult és vállalt ars poetica fonalán önjellemzését 
fogalmazza.) 

Pályája kezdetétől megfigyelhető volt vonzódása, hajlama 
arra, hogy a köznapiságban találjon magára, de csak a hatvanas 
évek elejétől vált ez egyértelműen tudatos költészeti elvévé s 
valóban költői magatartásforma alapjává. Egyértelműen erre 
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mutatnak az ötvenes évek közepétől felbukkanó, sokasodó 
lírai képmásai. Először 1954 után jelenik meg ilyen, a 
„cigány", ez fejlődik aztán a „clown", a „bohóc" képeiben. 
Olyan lírai személyiségrajzok ezek, melyek hangsúlyozzák, 
hogy azonosulása a köznapi cselekvések, szenvedések és örö-
mök közt bukdácsoló hősé, aki mégsem szürkén középszerű. 
Bohócnaivitása egy sajátosan hazai slemil-hősiességgel páro-
sulva bonyolult öniróniát teljesít ki, mely az évek haladtával 
költői önarcképén elmélyül, mára egyik legkarakteresebb 
vonása lesz. A költői önmegfogalmazások iróniája mindig ön-
kritikát is rejt, és a lírai képmásokban sűrűsödve azáltal lesz 
korszerű, tipikusan mai valóságviszony, történelmileg hiteles 
reagálásmód megjelenése, hogy magában foglalja az önmagával 
való szüntelen szembenézést, a „visszautalást", az elmultak 
korrekciójaként is ható jelenbeliséget. 

Ez a költői megújulás a kezdeti érzelem-erkölcsi meghatá-
rozottságokból táplálkozik, de úgy találkozhat a felismert tör-
ténelmi koijelleggel és -igénnyel, hogy hűség-elve visszanyeri 
eredeti, értékképző életkörét. A múltból a félmúlton át-
mentett erkölcsi emlékképletek most teljesülnek ki először 
költőileg: a templomudvar, az Újmajor, a toloncház, a pesti 
„alvilág", az irodalmi kávéházak stb. — tehát a háború előtti 
múlt köznapi tárgyi világa a hatvanas évektől jelenik meg Zelk 
költészetében nagy erővel. Az emlékanyag lírájának hatalmas 
tárgyi gazdagodását, érzékletességének, színeinek bővülését 
hozza, egyben a fogalmi-diszkurzív versépítés visszavonását, 
átfejlődését a tárgyhoz kötött, direkt érzékenység közvetlen-
azonnali kifejezésébe. Az emlékek tárgyiasságához kötődő ér-
zelem-erkölcsi tartalmak jelenérvényűeknek mutatkoznak: 
általuk épül értékjelentés, „többlet" a ma hétköznapiságába is. 
Kontinuum jön létre múlt és jelen között a költői élményben, 
így az emlék „időtlen", konkrétságában is elvonatkoztatható 
jelentés, értékpillanat lesz. Az átélt pillanat lírai megragadásá-
nak ősi alapformája a dal, a benne megőrzött mag: a sugalmazó 
kép, melynek metaforabázisát most is a természeti elemek (ág, 
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levél, szél, madár stb.) és az emberi kapcsolatok alaptényei 
adják. Zelk Zoltán azonban túl is lép a képen a befejezetlen-
ség, a ki nem mondott, elharapott közlés irányában — túllép 
így az egyes versen is a kötet- illetve „költészet-írás" felé, ami 
az autonóm költői világkép- és paradigma-teremtés egyik 
biztos jele a modern lírában. — Bár a kritikák épp az utóbbi 
húsz év költői vívmányairól, technikai, versszerkesztési kérdé-
seiről szóltak a legtöbbet, mégis alaposabb tanulmányt érde-
melne annak vizsgálata, hogy életműve legkimagaslóbb kötetei-
ben (Fölforrt az ég, 1967; Bekerített csönd, 1971) hogyan 
szünteti meg a hagyományos költői képet, s ezzel a vers 
határoltságát, befejezettségét, a prózai közhely-tények képpé, 
gazdag szürrealista képsorok prózai tényközléssé formálásával; 
milyen — nem egyedi képet, hanem — tág összefüggésű vers-
elemet teremtő erővé tudja hajlítani korábban oly merev és 
formális szónoki retorikai eszközeit: az ismétlést, a paraleliz-
must, az aposiopesist (elhallgatás, félbeszakítás), a főmön da t-
részek teljes elhagyását stb. (Vö.: Tandori Dezső: A befejez-
hetetlenség igénye; Új írás, 1971. 9. sz.) - E formai, mester-
ségbeli kiteljesedés eredőit keresve valószínűleg a harmincas 
évek közepe előtti, korai expresszionista-szürrealista indítások 
jelentőségét látnánk igazolva, ugyanakkor azt is, hogy az öt-
venes évek hamis szónokiassága szintén tanulsággá fordítható 
kudarc volt. Az utóbbi tizenöt-húsz év formai, verstechnikai 
vívmányaiban Zelk Zoltán éppúgy saját korábbi, teljes költé-
szetére épít — és abból épít —, ahogy érzékenysége, költői 
ontológiája egészében is. 

Az önálló költői hang, a korszerű eredetiség kiépülése ter-
mészetesen esett egybe a valóban költői önszemlélet, az egzisz-
tenciális nyomás, szorongatottság alól szabadult költői lét-
forma kikristályosodásával; a belső fedezettel, történelmi hitel-
lel bíró költői magatartás megszilárdulásával. Ugyanakkor ez a 
termékeny költői „megszületés" az önfelmérésből, a hűség-
elvre támaszkodó számvetésből következett, a „tévedés" kor-
rekciójaként, mely nem megtagadás volt, hanem az eredő szán-
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dék és értéklehetőség megmentése, beteljesítése. Az „ónbe-
határolás" a művészi igazság és intenzitás felemelője lett. Köl-
tészetének pozitív jelentősége ezért nem korlátozódik csupán 
az utóbbi tizenöt év verseire, hanem az eddig felvezető pálya 
alakulásának „példázatosságából" tűnik ki. Nem a filozófiai 
világkép nagy költészete Zelk Zoltáné, de alighanem egyedül-
álló képviselője annak a sokszor lekezelt és megcsúfolt kis-
embert hűségnek, tisztességnek, mely korszakok viharain 
mentette, hozta máig, szorongatva és tévedve, de biztos ösz-
tönnel megtisztulva és megtisztítva a hétköznapi emberség 
nagy dolgokat építő kis evidenciáit. Ez a megtisztító megőrzés, 
a hűség pozitív költői tartalma az, amivel Zelk Zoltán jelenlegi 
költészetünkben megkerülhetetlenné vált — nemcsak jó versek 
és kötetek írójává, hanem tanulsággá is. 


