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e kidót szilva- s almafák alól
sinfra Erzsébet: két hold alatt
zelk zjllán megíratlan önéletraiza
Argumentum Kiadó, Budapest, l999,

l,
- Létezett a

nyomornak még annál is mélyebb, remény-

telenebb bugyra, mint ahová ]óZSef Atti]át taszította a
sors - mondta ecyszer Zelk Zoltán, amikor a költő (Szá-

momra ,,csupán" költő, de számára régi barát) életétvé-

gigkísérő, fáidalmas és megalázó nélkülözésekrő] beszélgettünk, Kérdő pillantásomra VáIlát Vonogatva, szomorú tényként közölte: - Énmég szegényebb voltam,

mint ő.
Most, hogy özyegye, sinka Erzsébet könwét oivasom.
értem meg, mi minden húZódhatott meg e Iideg uta]ás
mögött, Idézi például a könw a ,,Yetélkedő, 1930" című
vers néhány sorát; épp a Valda Lajossal, a szürrealista
szentendrei festővel fol],tatott versengés pillanatnyi állásáról számol be benne a köhő, ,,,, , este a Simplon kóvé-

hdzban / vihogva versenJeztünk / vaida LaíOssal: melaikiink / tip6ét ráqja szít elóbb / a decemberi hólO"

A történelmi Kelet-Magyarország legtávolabbi végvidékéről, Szatmárról a fővárosba feljött fiatalembef ekkor
mér túl Volt a yissz(iszökésen Budapestre. Előzőleg, 1927ben,,rendezetlen állampoIgárság" címénkiutasították, A
magyar belügyminisztérium 9389/l885, sz, rendelete
alapián ugyanis külföldinek nem magyar honosságú,
nak - lehetett tekinteni, hiszen Szatmárból jött, aZaZ Romániából. Miután,,haza"toloncolták,,,lia netalán kiderúlne,

hogq rarndn óllampolgór vaggok, akkor kapnék egq his börtönbüntetést, mert nem voltam sorlzós|n s aztón két esztendeig kat7náskodhatnék"
magvarázta helyzetét kassáfr Lajosnak írt

-

levelében, Megjnt átszókött

hát, vissza a határon, a tel-

ieS kiszolgáltatottságba. nincstelenségbe, Magyar író
akart lenni, S fentebb idézett néhány sorából is kiérezhető az a költői erénye, hogy úgy tudott Verset írni,
ahogy élőszóval beszélt, illetőleg az e]even beszéd verssé lett ná]a,

)
Ebbő] a könwből tudtam meg, hogy Zelk egész életében

Vágyott arra, hogy megírhassa az éleIrajzát Mindig iS
adott köZre kisebb-nagyobb próZai munkákat, íiportot,
tárcát, noveIlát, de azt gondoltam, hogy ezeket a verseí
szünelében íria (s mert egy kis aprópénzt akar kivinni a ga,

loppra,,,), Hogy hosszabb, összefüggő, nagy prózai
munka tervét is hordozta, azt sinka Erzsébet teszi most

nyílvánvalóvá ezze1 a könywel, amikor versekből,kisprózákból kihámoz egy-egy mondatot, időrendbe rakja, a
megíratlan ónéletraiZ összefüggésébe helyezi, mintegy
az egymástól elkülönült, független íészletek összetarto,
zandósága mel]ett érvel.
Minderre természetesen csak az az irodalomtörténész
képes, akinek ieiében-kisu jjában van az egész életmű nemcsak annak a mintegy tíz évnek minden mazzanata,
amit a sors kegyéből közösen éltek át, Mert abból aZ időszakbó] Sinka Erzsébet már minden sóhajtást dokumen-
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tált Szinte; iegyzeteket kéSzített, naplót vezetett, S Zelk
úgy is kívánta, hogy élő lelkiismerete, memóriájának tá-

maSZa, összes ügyeinek intézője iegyen, A költő megírat-

lan önéletraizának korábbi feiezeteit még így sem lehetett könnyű, kivételes beleérző képessége ellenére. megfogalmaznia (azokat a feiezeteket például, amelyekben
Zelk eJső felesége, Bdtori lrén életéről és haláláról szól, s
a ,,siróla"-t elemzi, az lrénnel töltött éveket felidéző, hatalmas Zelk-verset - szemérmesen, viSSZafogottan, íZ]éssel).
..Ki nagyobb a Sirályt író Zelknél?"

- kérdezte 1988ban egyik írásában a kitűnő költő, orb,ín otló. Zelk ellenben arra volt büSZke, hogy ZsOlt István futbalIbíró egyszer a rádió nyilvánossága előtt a legnagyobb magyar foci-szakértőnek nevezte..,
3.
Jó hangulatú kónpi ez, derűt, életkedvet fakaszt. Pedig a

megíratlan önéletla'z hősénél többet kevesen nyomo-

rogtak, fáZtak, éheztek, Azután jött a munkaszolgálat épp
CSak túléltszenvedése, maid néhány kjtüntetett éV után
a börtön, s a szabadulás után aZ otthonta]anség, nincstelenség me€int, lllás Endre, a Szépirodalmi Könwkiadó
igazgatója nem köSzönt vissza, Kard1s György, a Magvető

Könwkiadó

igazgatója megtehette, hogy nem válaszolt

Zelk Zoltán levelére, ,,Tűzbő mentett heqedű" -|én remekműveket cincogott a magát egy vén cigány szerepébe beleé]ő költő, I,,Tűzba kimentett hegedűddel / mihu kudesz, szegénq
cigáng? / csiholsz-e rléq nótát belóle, / vagu vála\q1t vetsz ezutan

l

l

Zelk önkénytelen költő, Nem akarja ő lehozni a csillagos eget, csak mond va]amit. S egyszercsak meleg fények kezdenek villódzni körülöttünk,,,
o]VaS egy Kúdy,
mondatot - ,,Elmúltak az őszi versenqek" -, ő már versnek
hallja, versbe írja. Felszed egy üdVöZléSt aZ utcán ,Küitcsóklllmol1átskadeszópma"
-, vers lesz abból is,
Azután iönnek a betegség dalai: két-, négy-, hatsorosai (íitkán hosszabbak), ,Hoggha tóI, ha nqár van, / fekszem
csak az dqqban, / s kérdezgetem, hol van / a tavalai drnaqm?"

Vaey

,,Mé0 csak leshel az ősz, d,e mdr / haranqoznah a lom-

bok."

Hadd idézzem még ezt is: ,,Ha nuit

Erzsébet aitót, abla[?0t

/ szobdmban Miskllc, Szatmár, / Nagqbónqa, Zugló havaroq

|)

Emléhezem, tehót vagaok,"
Ésmég ennyit, ,,Mdr Csak az tart életben, az a vers, / mit hal-

E\ még ,,t,lp, lui?lólt l?lPküdl?n,

/ 00q0l kölölleq

eqn vers-

slrra - () el ne felediem mit akarlk írni,"
Önéletrajzi réSzletet jS papíríaVetett még, öt Sorban.

.,Guümölusel rakltt kertek / zuhannak hamasz óveimre. |) A kidűt szilva- s almaíók alól / még fölemeli alkanqodó arcdt / egq csotlálhozó nqdi délutón,"

A többit - mondhatnám némi túlzással - ráhagta Erzsébetre, Aki úi műfait is teremtett ezzel a kötettel, sorok,
ból, töredék idézetekből, néha csak néhány szavas hangulati törme]ék elemekből hozva létre ketteiük köni,yét,
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