
Megavers a Diaszpórában 6 
válogatott versek 

Zelk Zoltán emlékére - 2021  
 

1906. december 18. született Érmihályfalván - 1981. április 23-án 
hunyt el Budapesten. 

 
Zelk Zoltán 1920-as évek elején kezdődött költői pályája az avantgárd jegyeit viselte magán. A 
harmincas évek elejétől költészete klasszicizálódni kezdett, hangja letisztult, a magyaros, rímes 

verselés jellemezte későbbi korszakaiban is. Érett líráját már az erőteljes érzelmek és az 
élményekre való közvetlen reagálás jellemzi. Gyermeki játékosság, a kíváncsiság átitatta egész 
életművét, legyen szó az élet és halál elfogadásáról, a szerelemben való hitről és a szabadság, 

elégedettség utáni vágyról. 
                     A Cultura Magazin 021. január 05. 

 
Mindenki tudta, hogy milyen: telis-tele volt ellentétes tulajdonságokkal. De úgy, 

ahogy volt, szeretetre méltó, kedves embernek, műveletlenül is okosnak, 
színvonal-egyenlőtlenségében is istenáldotta költőnek tartották. Mert az volt.   

                https://mek.oszk.hu/01100/01149/html/zelk.htm 
 

3.- 4.  osztályosok kötelező verse: 
 
KELJ FEL, MEDVE, 
 
– Kelj fel, medve, kelj fel már, 
hoztunk mézet csöbörrel! 
– Nem kelek én, álmomban 
eszem teli vödörrel! 
– Kelj fel, medve, jaj de szép 
a hó a hegy tetején! 
– Szebbet látok álmomban 
zöld erdőben járok én! 
– Kelj fel, medve, nóta szól, 
varjú mondja: kár, kár, kár…! 
– Szebbet hallok, álmomban 
vidám tücsök muzsikál! 
– No, ha így van, hát aludj: 
tavaszig ne bujj elő! 
– Nem is bújok, csak ha majd 
kicsal Gyertyaszentelő! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.-6.  osztályosok kötelező verse:
 
EZ AZTÁN A VÁSÁRFIA! 
 
Milyen szép nagy ez a tó, 
megveszem, ha eladó! 
Meg a nádast, meg a hegyet, 
meg az esőt, meg a szelet, 
szélben úszó falevelet, 
fecskét, rigót, vadludakat, 
megveszem a napsugarat 
és a Göncöl-szekerét, 
rúdját s a négy kerekét! 
 
De ha megveszed a tavat, 
esőt, szelet, madarakat, 
szállni indult falevelet, 
meg az erdőt, meg a hegyet, 
ha talán az egész eget, 
ha eladják, ha megveszed, 
hová viszed, hová teszed? 
Hova tenném máshova, 
ahol voltak, csak oda! 
 
A tavat a medrébe, 
Göncölt vissza az égre, 
hegy csúcsát az ég aljára, 
a nádast a tó partjára, 
falevelet őszi szélnek, 
ahol vannak, csak ott szépek – 
És azután az egészet 
ajándékba adnám néktek! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.-8.   osztályosok kötelező verse
 
 
SZÁMADÁS  
 
Amit csak szemmel érsz el:  
Próbáld letépni kézzel,  
Ami elérhetetlen,  
Azt megleled szivedben.  
 
Amit közel vélsz: messze,  
Amit soknak tudsz: egy se.  
Nincsen más, csak káprázat:  
Hazád az, földed, házad.  
 
A légben verj hát sátrat,  
A semmiben törj ágat –  
Ha földön gyújtasz lángot:  
Vaknak gyújtasz világot. 
 
 Amit lélekkel érsz el:  
Azt markold szemmel, kézzel,  
Mert mit is érsz e léttel,  
Ha majd koldusként mégy el? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Középiskolások kötelező verse:
 
 
 
SZÜLETÉSNAPOMON 
 
Nem száll fölém se nap, se hold, se felhő,  
Göncöl nem hajtja aranyszekerét.  
Kilenc hónap… már három évszak szárnya 
 zúgott azóta el és nemsokára 
 rászáll a fákra a halál, a tél…  
 
Dehogy halál! Erdő, liget, kert álma, 
 melyből fölkél a táj s havát lerázva  
megifjuhodva él!  
Így vágyom én föltámadni a versben – 
 igaz szavak forró lehelletét  
sugározzad napnál égőbb keservem,  
oszlasd el már éltem havát, jegét.  
Én éltem fájának ötvenegy ága, 
 rázd le magadról végre a havat!  
 
(1957. december 18.) 
 
 


