
Este mindig ió...
Z elk Zoltán q t1 e r rnekv er s eir ó1

Hogy mié rt? Mert Vé gre együtt lehet a csa]ád, mert le-
het elaIudni anya öié ben, é s már é bren is mesé t ál-
modni.

A ré gi, fé iszeg. fé ]elmekkel teli gyermek szabadult
fe] a költ , Zelk Zoltán ]elké ben azáltal, hogy feln tt
feijel maga is boldog gyerek lehetett, amikor a legií -
jabbak örömé re, hozzájuk szólhaiott.

A harmjncas é vek elejé n kezdett gyeí ekverseket,
mesé ket í rni, El ször a Pesti Hí rlap Ké pes Yasdrnaplának,
ahol a fiatal í rók barátja é s támogaióia, Szeqi Pál volt
a szerkeszt , Iavasolta a költ nek, hogy sa|át neve
me]]eti álneveket is használjon é s ezáltal többször
megjelenhessen, Í gy aztán Zelk Zaltán gyakran volt
Szatmári Zoltán, s t mé g Fehé r Mária isI

A né pszer  Szí nházi É Ietnek volt egy gyerekeknek szó-
ló mellé klete, a Kis Szí nházi (né pszer  nevé n: Siú .), A
szerkeszt  bí ztaí ásán jde is rendszeresen í rtak a gye-
rekeknek, felesé gé vel, Bátori Iré nnel együtt,

Í gy kezd dött.
Aztán ú gy folytatódott, hogy - ahogy ké s bb beval-

]otta - amikor Verset í rt, mé g nem mindig tudta, hogy
feln ttekhez vagy gyermekekhez szól majd. A gyere-
keknek ugyanis é ppen olyan igé nyesen kell átadni a
mondanivalót, mint az é rettebb feln tt olvasóknak,

EZt mondta egy interjú ban: ,,A költé szet a 1egkomo-
lyabb dolog a világon, ugyanakkor a legjáté kosabb is,
A költ  az, aki hatvan-hetven é ves korában is játszani
tud, A versí rás elmé lyült játé k. olyan odaadóan ]át-
szik a költ  a verssel, ahogy,a gyerek a homokvárat
é pí ti. S figyeljé k csak meg a gyerekeket, mikor játsza-
nak, a teljes odaadás, a teljes koncentrálás jellemzi
 ket, Ezé rt banális é s közhely, hogy a költ  az, aki
meg rzi a ]elké ben a gyereket,"

Úgy  rizte, hogy egé sz é leté ben tudott szólni hozzá-
juk. S t: é lete nehé z id szakaiban (sok ilyen adódott]
aZ segí tette át a válságokon, hogy a gyerekekhez be-
szé lhetett, nekik í rhatott, lJkrajnában, a halál közelé -
ben, a börtönben, a betegsé gben, a kórháZban is í rt a
gyerekeknek - é s ez mindig segí tett, miveI örömme]
tette!

Els  gyerekkönyve l94ó-ban jelent meg ,Az állatoh
iskolája" cí mmel_ Ezt azután számos kisebb-nagyobb
könyv é s leporelló köVette, Nemzedé kek n ttek fel az
óvodás kortó] ,,A három nqú I" cí m , talán iegné psze-
r bb verses mesé jé n, (El szór l952-ben adták ki,)
Számos versé t tóbben is megzené sí tetté k, ezek közt az
,Este í ó _. _" kezdet t ma is é neklik az apróbbak. Egy
anyuka egyszer telefonon ké rte: é neke]né m el neki,
mert a gyerek nem tudta jól megjegyezni az óvodá-
ban,,.

Zelk Zaltán már sok ilyen verssel, mesé vel, gyerek-
könywel a háta mögött kedvé re való megbí zást ka-
pott, Í gy emlé kezik rá, ,,,.. 195]_ben valakinek eszé be
lutott, hogy a gyerekeknek ú jságot kellene SZeí keszte-
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ni, Engem hí vott föl telefonon aZ Úttör SzöVetsé g
egyik vezet le, é s megké rdezte: lenne-e kedvem ,,Kis-
dobos" cí men lapot ké szí teni? É n boldogan mondtam
azt: igen, mert mindig arra vágytam, hogy ú iságot csi-
nálhassak, é s ne feln tteknek, hanem gyerekeknek,
Mindig elké pzeltem, hogy lesz egy ú iság, ahová gyö_
nyör  mesé ket, gyönyör  verseket, gyönyör  ké peket
tehetek be, Olyan ké peket, amelyek elmondják azt,
ami a mesé ben, a versben van, é s olyanokat is, ame-
lyek csak saját magukló] beszé lnek,..

Nekem olyan nagy volt a szerencsé m, hogy munka,
társul Nngq Lászlót kaphattam meg, Ó vette el ször
kezé be a behozott veí seket, mesé ket,   olvasta el -
ször é s   javasolta: melyiket közöJjük é s melyiket ne,
Szegi Pál válogatta ki a ké peket a rajzokat, Nem akár,
kit l közölt a Kjsdobos ké peket, festmé nytI A korszak
nagy magyar szobrásza Ferenczt1 Bé ni festett egyszer
egy ikerpáft, ké t kisgyereket, ikreket, ké k ingben, Í rtam
is hozzá egy verset, ami í gy kezd dött:

Ké k ihrek
ké k inqben -..

Tamósi Áron, Szabó L rinc, Waiires Sándot Pilinszku ]á-
nos, DlrU Tibor Na4U László, Tersánszkq ]ózsi ]en  í rtak
ebbe az ú lságba,,, Nagy öröm mé g az, amikor friss,
nyomdaszagú  az  jság_ _. kezembe veszem, é s é rzem
rajta a nyomdafesté k szagát, é s kinyitom, é s gyönyör-
ködöm abban. hogy milyen szé pre sikerültek a ra;zok,
ké pek, hogy holnap már a gyerekek kezé ben lesz,  k
olvassák a verseket, mesé ket, amelyeket ké rtünk,
Olyan ma már ez az egé sz nekem, mint valami mese.
Kezdhettem volna ú gy is: egyszer volt, ho] nem
volt,.,"

Ebben a né gy esztend ben a boldogság szigete volt
az a kis szerkeszt sé g, Amí g lehetett, l95ó októbere
után, decemberben behí vták a szerkeszt ket é s közöl-
té k, hogy Zelk Zoltán nem csinálhatja tovább a lapot,
Í gy Nagy László é s Szegi Pál sem vállalták tovább a
szerkeszté st,

Hamarosan börtöné vek következtek: amikor egy id 
után papí rt, ceruzát kapott, aZ í ráS Segí tett elvise]ni aZ
é letet, Gyerekversek itt is sZülettek! Menekülé snek, ki-
csi örömnek. Ilyenek:

Ha egg f üIemüIé m lenne,

de jó volna|
ha eqq bokrocskám is lenne,

mé q i\bb v1lna|

fután iöttek a szilencium é vei, Utána kirobbanó siker,
a meseiáté k! .Az ezernev  lánq" l962-ben sZü]etett. El-
panaszolta Malor Tamásnak, hogy meseiáté kot í í na,
de nem tud ja elkezdeni lvli,e Ma jol
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- Háí  ,Falu vé qé n van eOlJ kú t. - -" - idé Zte a Zelk szöve-
gé vel ismert dalt, Valamikor iflú korában románok
é nekelté k a vonaton, hogy el ne fele|tse a dallamát,
Szerzett rá szöVeget. Sokáig né pdalnak hitté k- Nem
szóval, hanem ezzel a dallal szólal meg el ször a me,
seiáté k né ma ]ánya,

A bemutató 19ó3. február 3,án volt az akkori Gyermek-
szí npadon, a f szerepben Maqda Cabtval é s Torda Gé zá-
val, Sikere felé rt egy nemzeti tünteté Ssel, Talán az is volt.

Egy é Vre rá, ú jra kiadhatott egy gyerekvers-kötetet,
az ,,Erdóben-berdóne ri"-t (ké s bbi kiadásai ,,SzálI az erd '
cí men jelentek meg, a korábbit nem   adta, nem ked-
velte), Ezt mé g számos gyerekeknek szóló könlv kö-
vette, Összegy jtve é letm -sorozatában jelentek meg
,.Alszik a szé l" cí mmel, l982-ben.

Verseit, mesé it azóta is kiadják, ismerik, szeretik,
Betegágyánál is látogatták gyerekek, Egy alkalommal
a szomszé dos jskolából csöngetett be egy másodikos
kisfiú .

- Zelft Zoltán bácsit keresem, . .

- É ,s mié rt keresed? - ké rdeztem az aitóban,

Kass |ános rajzai

- Verset szeretné k,.. hogq í rlon nekem egy verset, vagais a

mósadik Á-nak. . .

Beielentettem az ágyban fekv  költ nek: megrende-
l  iött]

Szeí etettel beszé lgetett vele, a kisfiú  í gé retet ka-
pott, öt nap mú lva jöhet a VerSé It,

Jött, Vltte boldogan, a ké t cinké r l Szólt, De aztán
jött megint ké t gyerek, ha az ásoknak í rt ZOli bá6i, í riln a
bé sekneh is,. .

Levelezett is több iskolával, Ré gi leve]ez i közül
Nyí regyháza iskolá|a é vente megrendezi a már szé -
]eskör vé  vált - ,,Zelk Zoltán versmondó verseny" -t, kisis-
kolásoknak. Maguar Ferencné  é s Bodnár Lászlóné  lel-
kes munkájának eredmé nye, hogy a legutóbbi, már ti-
zenhetedik versenyen negyven gyerek szerepelt a dön-
t ben, Ennyi é V után már azt is mondhatom, hogy
versszeret  szül k gyerekei, akik talán feln tt koí uk-
ban is megmaradnak versolvasóknak!

É s talán nemcsak Nyí regyházán, a ZeIk Zoltán Álta-
lános Iskolában, ,.

sinka Erzsé bet
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