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juhar és szikla és
három krajcár az
megszámlálhatatlan

de egyszer majd. tudom,
elbámészkodom és legördülök
a tóba 'I tóvá változom.

RfhMtok madarak, fészket nem raktok
rajtam,

már kopár hegyhez szegödtem sztklanak,

Iítja, S így megtalálja szerencséjét. Va
lóban a népmese egyszerű nyelvén
szól, a népi gondolkodásmód krístaly
tiszta egyszerűségével es áttekinthető

ségével (mert íme, a pesti aszfaiton is
rá lehet találni a népi lélek egyszerű

igazságára). Üssük fül csak a Meszelt
égbolt bármelyik lapját, rögtön ugyan
azt a magától értetődő természetessé
get érezzük magunk felé áradni, ugyan
azt a képekben gondolkodó észjárást
érhetjük tetten, mely a Halotti beszéd
től folyamatosan jellemezte az írt ma
gyar nyelvet, s bizonyára hibátlan tö
kéletességgel volt meg a XVll. század
végéig. Olvassuk csak el például a
Három krajcár című verset:

.ruhar voltam, de elhagytam az erdőt,

mert ágaírn hasz-atan fenyegették
csureneodo árnyairnat.

boldog, se boldogtalan,
es"k

tó voltam én 
Isten

tömérdek vagvona
ból.)

voltam(Nem

A Zelk Zoltán évjáratához tartozó
költőknél kivétel nélkül megfigyelhet·
jük ezt a természetes egyszerűsödést.

Még ha képekben gondolkodnak is,
mint Kálnoky László, visszavezethető

az egyetlen prímér élményre. Ez az él
ménygócuk közös, Ez magyarázza Iírá
juk fokozatos súrűsödését. Aki Zelk,
Vas, Jékely, Rónay. Kálnoky úlabb
költészetét ismeri, világosan érzékethe
ti, hogy valamennyiü knél új dimenzió
ban való gondolkodás készsége s- lllk
föl. Kertjük lassan elveszti hajdani
pompáját, egyre nyúlnak fáik árnyai,
de egyre erősebbek azok a gvökerek,
melyek a hagyományokhoz kapcsolják
mondanivalójukat, nyelvüket, témakö
reiket. Hatvanon túl mindannyian úgy
élnek, alkotnak, hogy hátukhoz nyomó
dik a puskacső, s barmelyík pillanat
ban eldördülhet a halálhoz"; lövés.
Akár valós emlékből, akár a költői fan-

Aki figyelemmel kiséri az újabb ma
gyal' köueszetet, bizonyára hétről hét
re nagyobb érdeklödesseí fogadja Zelk
Zoltán verseit. Költeszete talán a Si
rály óta ivel egyenletesen fölfelé, s
hovatovább a legnagyobbak egyike lett.
Zelk Zoltánnak soha nincsenek "nagy"
teljesítményei. Ahogy prózájában, Iírá
jában is az apró remeklések mellett
kötelezte el magát, Szép Ernő nagysá
gának hirdetője, s újra meg ujra vé
delmezi a költészet hétköznapjainak
értékeit. Azt vallja, nincsenek nagy és
kis költők. Maga a költészet van, a
teljesítmény öröme és nagyszerűsége,

az a Iírlkusí tudat, hogy mínden egyes
leírt szóval, verssel meg lehet váltani
a világot. Az igazi költő minden élet
helyzetben meg tudja teremteni a tel
jeset, s ha más lehetősége nincs, hát a
meszelt égboltra, a betegágy fölött fe
szülő fehér mennyezetre képzeli oda a
bárányfelhőket, s mögéje az égbolt
ezernyi csodáját és vigasztalását.

Voltaképp műfajt teremt tehát Zelk
Zoltán újabb verseivel*. A hétközna
pok apró élettényeiből bontja ki a vi
lág nagyságát, nagyszerűségének láto
mását. Úgy emel hallatlanul nehéz
súlyokat. hogy nem erőlködik - mert
megveti a 'festett magamutogatókat -,
úgy viszí át a magassáaokat, hogy nem
fut neki a lécnek. Helyből ugrik. s a
nézősereg hitetlenkedő ámulattal figye
li. hogy a lé"et mp.g csak nem is érintl,
egyetlen lendülettel renül át fölött~.s

érezni, hogy még újabb magasságok
legyőzésének ígéretét hordia magában.

Ezvetlen íhletésböl, egyetlen impresz
szíóból fakadnak föl versei. Nem ösz
szegezní akar. Lát. érez, gondol vala
mit, s márts készen áll a vers. Spon
tán születik. mintha eleve adott struk
túrákba rendeződnének a szavak. Köz
helyekből építkezik. Eleve adott téglá
kat használ. De az épület, amelyet
napról nanra, betegségek szorításában,
Iniek-Ióstűk kínjai között emel, mégis
csodálatos és egységes Az a titka, hogy
nincs titka. Hogy valaki makacs hittel
és következetességgel visszaállította az
egyszerűség becsületét. s a kisebbik ki
rályfí büszke öntudatával, de szerény
ségével a helyes úton indul el, a va
rázslóval találkozva "öregapámnak" szó-

"ITT VAN A TE EGED"

• Zelk Zoltán: Meszelt égbolt (Szépírodalmí. 1976)
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tázia mozdulásaínak engedelmeskedő

látomásaikból gyúrják versüket, vére
sen hiteles annak a lelkiállapotnak a
rajza, ahogy a nyitott ablaknál állva
várják a távoli hívást. Egyetlen, ,.hár
tyavékony" percen állnak, rezzenéstele
nül szemébe nézve az elmúlásnak:

Elrnaradt a kvégzés,
Csak a ..Gyerünk a rarnpához l", csak a
hátamban leselkedő puskacső,

csak a ..Húzd le a bakancsot!", pedig
meg se hallom talán
akkor a závárcsattanást,
csak elterülök a havas lucsokban.

De jött a kegyelem.
S harminckét éve állok
kibomlott kapcában azon
a hartyavekony percen, (Csak)

Irónia és nosztalgia, halálközelség és
naturális életszerűség. elcsukló hang és
bámulatosan pontos valóságrajz
rní ndez együtt adja és jelenti a Zelk
líra mai csillagzatát. Ebben az egyre
nagyobbra növő költészetben a könny
éppúgy funkciót talál, mínt a halk ne
vetés. Az emlék ugyanolyan valóság
érvényű, mínt a jelen. Sőt, épp az idő

síkok egymásba vetülésével állítja elő

legsajátabb közeget, azt a birodalmat,
mely nem egészen evilágból való, még
is ezer és ezer szállal csatlakozik az
élő, mozgó valósághoz, abból ihletödik,
de úgy, hogy közben - amint egyik
önvallornásában írja - Isten oldalán
tanul járni.

*

Aki a halál közelében él, akit beteg
ségek szaggatnak, rezzenés nélkül tud
szembenézni a halállal, s magától érte
tődő gesztussal tudja életre galvanizál
ni a halottakat. Zelk egész egyéniségé
ben van valami a halottidézők vará
zsolni tudásából. Ahogy hozzányúl iro
dalmunk történetéhez, ahogy elmondja
egyemlékét, abban lehetetlen nem
érezni a múlt nosztalgiáíát és azt a
törekvést, hogy ezt a múltat minden
összetevőjével együtt meg kell őrizní

mementóul a jövönek. Új kötetében
egész ciklust szentel emlékeinek, ked
ves íróinak, akikről annyi fontosat és
tanulságosat mondott el prózájában is.
S mlndezt úgy teszi, hogy "komázik" ve
lük. Nem rebegve, suttogva szólítja
őket. hanem kit-kit azzal a varázsszó
val, mely legjobban illik egyéníségé
hez. Berda Józsefet a következő igék
kel:

Vigyázzál, Berda Jóska.
dobd el a hátizsákol,
s ne bakancsban : mezétláb
beszakadhat a felhő

vastag lépted alatt!

S a - kinek másnak, mínt Mándy
Ivánnak ajánlott - ,.régi idők mozí
ját" idéző Zsömletáncban ;

Ha úgy van kedve Chaplin úrnak,
a zsömlék is táncelul tudnak 
ég a havas táj Aranvlázban,
ül Crraplrn úr egy kIS faházban.
cipőt rágcsál oly nagy az éhe,
mégse harap ő a zsömlébe,
csak ráálmodja asztalára
és jóságos parancsszavára
a két zsömle örökké [árja !

Habán Mihály egy karcsú, de tisz
teletet parancsoló kötet után halkan és
szerényen kilépett az irodalomból.
1934-ben, a Kosmos kiadásában jelent
meg Évszakok forgása círnű pályakez
dő gyűjteménye, me ly nem volt sem
rosszabb, sem jobb, mint nemzedéktár
saié, inkább azért volt érdekes, mert
míg az akkori fiatalok inkább a bu
kolikus idill műfaját művelték, Vergi
lius pásztori tájain kalandoztak kép
zeletükben, Habán Mihály inkább a
nyers valóságból merített, s verseinek
formáját széttördelve a magyar avant
gard követőjének mutatkozott. Aradó
szabadverseiben éppúgy érezni Kassák
hatását, mint Paul Claudelét, akitől

moráüs felelőssé~ét és látomásalakító
képességet figyelte el. Mintha csak
megérezte volna, hogy ez az első kö
tet hosszú időre az utolsó is. egyik
versben a betakarítás felelősségéről és
öröméről írt. Nevét egy ideig még ott
találjuk a nemzedéki vállalkozásokban.
Szerepelt a Korunk-antolőaiában (amely
éppen Kassáknak adott alkalmat, hogy
ráncba szedje a fiatalokat), s a beve
zető joggal fi~yelt fel líráiának gazdag
témavilágára. Hatalmas látomásai mint
ha már a világháború borzalmait előle

gezték volna. Aztán felbukkan neve az
Arqonautákban, ebben a rend!dvi.ÍI iz
galmas múltidéző folyóíratkísérletben,
a Válaszban és a Kelet Népé-ben. majd
hosszú évtizedekre kilépett az iroda
lomból, hogy most egy válogatott ver_o
seskötettel térjen vissza** (melyből saj
nos a pályakezdés dokumentumai hiá
nyoznak, holott - mínt jeleztük 
ezeknek igen érdekes karakterisztíkus
jegyeik vannak).

"Habán Mihály: A Föld szépsége (Szépirodalmi. 1976)
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SIKl GÉZA

ték ki ontológtájukat, Vagy nem egy
tömör filozófiai tanköltemény-e Habán
Mihály Béke című verse?

Ha kései korokra csak a második
versszak hét sora maradna, az akkori
tudósok arra a meggyőződésr", jutnat
nának, hogy volt egyszer egy évszázad,
mely a jelenségekben azt kereste, ami
örök. És nem is tévednének nagyot ...

Pályakezdés majd hetvenévesen? Nem
kis bátorság kellett ehhez is. S annál
nagycoe orommel regísztrálhatjuk, hogy
Haoán Miháiy nem ugy tért vissza az
írodaiomoa, hogy dadogva beszél; an
nak nyelvét, hogy pályakezdő lépteit
teszi. Az érett, szuverén költő bizton
ságával tájékozódik benne, s ösztönös
tehetséggel lel rá témájára, a termé
szetre, melynek ezernyi szépségét mu
tatja fel, alakváltozatát követi nyomon,
sosem válva egyhangúvá. míridig meg
találva a legköltőibb, az egyetlen auten
tikus megoldást.

Az időben tájékozódva míndig fel
mutatja az időtlent, a jelenségben pe
dig azt, ami örök. Voltaképp ezzel is
ahhoz a költői folyamhoz csatlakozik,
amely a költészet kezdetétől a lét lát
ványáböl következtet egyetemes össze
függésekre. Benne is van bölcselkedő,

filozofikus hajlam, s nem lehetetlen,
hogy ínvencí 'Íjára a görögök hatottak,
akik gyermekkorukban poézisben fejez-

Bólce, Nyugalom.
Oldott kötöttség.
Szélcsundberi alvó
Ertlőzúgás.

Pil"anatba zárt
Időtlenség.

Milwr a fák
Lombsátora
Meg se rezdül,
S az áttörő Il"P
F'ériyoszlopá ban,

Cetj át vesztvet
Egy helyben lebeg
S,árnyaln a kék
Szitakötő.

Beke, boldogság.
Egy perc és vége.
Am a percben sincs
Kevesebb orök,
Mint az időt

Kif'cszttő

Évezredekben .

MIT TUD MA A SZINHÁZ?

Az Irodalmi Színpad felújított ottho
nában Radnóti Miklós nevét vette fől. A
"Sem emlék, sem varázslat" című bemu
tatójával is névadója előtt tisztelgett. A
jeles színészgárdát felvonultató összeál
lítás rendezője (Gáspár János) azonban
míntha jobban bízott volna a járulékos
eszközökben - fény- és hangetfektusok,
kabátjelmezek, háttér és díszletelemek -,
a megtervezett. nemegyszer erőszakolt

nak tűnő, kirnódolt "szerepjátszásban",
mint Radnóti önmagától és önmagában
ható Iírájában. Az egyébként jól felépí
tett versválogatás szerkesztője (Gelléri
Agnes) sem elégedett meg pusztána
költői terméssel, amely önmagában is
olyan személyes hitelű kor- és történe
lemrajzot, tragikumában felemelő ár
nyalt vallomást kínál, hogy mással kie
gészítve, összekapcsolva szinte már fo
kozhatatlan. A keretjáték éppen ezért
túlhangsúlyoz, néha már közömbösití
Radnótít. nem is rá ügyelünk igazán,
hanem Dantéra ; versei csaknem betét
ként hangzanak az Isteni színjáték idé
zetei közott.

Dante életútjának felénél tart, alig
harmincöt éves, amikor 1300 nagycsü
törtök éjjelén túlvilági zarándokútjára
indul. Radnóti Miklós 1940-ben, har
mincegy évesen kezdi meg halálát hozó
pokoljárását. Itt, a színpadon Dante
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helyére Radnóti lép, őt vezeti Vergilius
a szenvedés egyre mélyebb bugyraíba,
Mindketten vajszínű lódenben járnak
fel s alá, hol levetik, leterítik, hol fel
veszik, magukra borítják - és végsza
vaznak egymásnak. Vergilius beszél,
Radnóti Ielel ; mind hosszabban Vergi
lius s mind rövidebben Radnóti. Aztán
váratlanul megszakítja a "dialógust"
Verdes Tamás. aki zsebre dugott kézzel,
hányavetin elmondja József Attilától az
Ős vatkany terieszt kórt ..., maid be
sétál Pécsi Ildikó és Garcia Lorca Si
ratóének ...-ét recitálj a megrendítő át
éléssel. De a kí térrik-rt szintén megtold
ják, mert - úgy látszik - velük is elé
gedetlenek a műsor bábái az összbenvo
mást mérlegelve, így minden segédlet
"fe!ülüti" a költészetet, túlmagyarázássá,
koptatássá, tetszetős rutinná válik Kü
Iön-külön, más minőségben talán alkal
mas és élményt köríto lenne a vetített
díszletkép (Csikós Attila), a kabát jelmez
(Meluzsin Mária). Vergilius megidézése
vagy a zenei aláfestés (Prok/rpiue Imre),
amely a koncentrációs tábor zajait 
kutyaugatás. vezényszavak. lábdobogás
- és a háború robaiát - robbanás, re
pülőgép-zúgás, masírozás - montírozza
a 40-es évek hír-s slágerével és a szírn
toníkus muzstkával. de mindez
együtt, egymást Iicitálva már Radnótit
gyöngíti, foszlat ja a líra szövetét.

Csak az előadás második részében


