
Költők a Helikonon 
A levegős vidéki te-

raszon, öreg fonottszé-
keken, terített kerti 
asztal mellett — amiket 
a tévé oly előszeretettel 
bocsát a költők rendel-
kezésére — ezúttal Zelk 
Zoltán volt a szívélyes 
vendéglátó gazda. Ven-
dégei, akiket — a szá-
raz sütemények és üres 
cocacolás üvegek mellé 
— értő és megejtő sza-
vakkal a nem is oly 
messzi múltból meg-
idézett: Kosztolányi De-
zső, Nadányi Zoltán és 
Berda József. Igazán 
nem Zelk tehet róla, 
hogy ez a megkopott 
magyar Helikon-imitá-
ció egy kicsit kényel-
metlenné tette a ven-
déglátást. Még jó, hogy 
a rendező Török Ilona 
nem kevert a montázs-
füzérbe pincegádort és 
balatoni tájat. De a 
megidézett költők enél-
kül sem érezték magu-
kat valami kellemesen 
e csicsás és hamis dísz-
letek közt. Míg Zelk 
szólott róluk, valóban 
jelen voltak mind, szin-
te testi valójukban. 
Nemcsak azért, mert a 
vendéglátó gazda — 
személyes élményeiből 
— oly plasztikusan raj-
zolta meg őket, hanem 
azért is, mert a róluk 
való emlékeit harmó-
niába hozta költésze-
tükkel 

Nem esztéta vagy tör-
ténész módjára, kívülről 
beszélt minderről, ha-
nem a rokon költő jo-
gán. S a teljesebb lírai 
paletta sokszínűségének 
védelmében. Amikor 
megvédte Kosztolányi 
költészetét tévedésünk 
ellen, ellenünkben, akik 
már-már elhittük, hogy 
prózája feledtetheti ver-
seit; amikor felmutat-
ta Nadányi költészeté-
nek graciőz csillogása, 
játékos könnyedsége 
mögött — a Piripócsi 
versekben — azokat a 
mély, komor színeket 
is, amelyek a költőt oly 
rokonná teszik Adyval 
és Móriczcal magyar 
ság szemléletében; Ber-
da élveteg, szenzualista 
verseiből kibántotta egy 
klasszikus költészet la-
tin vonásait, a lélek és 
a test oly ritkán harmo-
nikus, derűs élet-igen-
lését, s bár korunk ko-
mor hangjaira fogott, 
mégis csupa öröm epi-
kureus-filozófiáját; ak-
kor — érezhettük —, 
hogy a saját halk, mind 
jobban elmélyülő, oly-
kor játékos lírájáért, 
önmagáért is szót emelt. 
Még inkább a mai köl-
tészet sokszínűségéért, 
teljességéért, igenis, já-
tékosságáért, szép csil-
logásáért: a líra gazdag, 
hagyományos fogalmá-
ért, szemben elfogultsá-

gunkkal, mély — az ő 
szavaival élve — csak 
a „pokoljárást" tekinti 
már-már egyedüli köl-
tői anyagnak. 

A megidézettek kö-
zött, az imitált Helikon 
kerti székein és üres 
coiásüvegei mellett, ki-
tűnő színészek is helyet 
foglaltak: Keres Emil, 
Nagy Attila, Tordy Gé-
za, Szilágyi Tibor, Mádi 
Szabó Gábor. Az ő fel-
adatuk volt — a költő-
vendégek helyett — ér-
tőn, s lehetőleg sze-
mélytelenül, megszólal-
tatni verseiket. De ez, 
emellett az édeskés és 
intim uzsonnaasztal 
mellett, úgy látszik, 
nem is olyan egyszerű. 
Ami a versek értését és 
tolmácsolását illeti, ki-
fogást aligha emelhe-
tünk. De a színész az 
színész, érzékeny még-
oly gyönge szituációra 
is, s akaratlanul akkor 
is szerepet játszik ben-
ne, ha nincs szerepe, 
csak feladata. Ha más-
képpen nem, arcával, 
szemével. Eljátssza az 
ünnepi Helikon-uzsonna 
beavatott törzsvendégét, 
a bennfentest, az egyet-
len igazán értőt, az el-
lágyultat. Homlokrán-
cokkal, sugárzó moso-
lyokkal, helyeslő szem-
villanásokkal játszik, 
lezser beleheveredéssel 
a fonottszékekbe: csupa 
olyan dologgal, aminek 
a versekhez nincs köze. 
Mert a vers nem szerep, 
a színész számára sem. 
De mit tehet a tévé 
költői műuzsonnáján, a 
szituációt nem ő válasz-
totta. Ez pedig elidege-
nítette a verseket tő-
lünk, amelyeket Zelk 
Zoltán előzőleg már szí-
vünkbe lopott. 
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