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„Mire rájönnél, hogy ki voltál,
más vagy.”
(Ács Károly)
„A költő legszemélyesebb, drá
mai szenvedéllyel űzött dolga a
gondolkodás.”
(Hauser Arnold)
„Ács, meggyőződésem, a minden
kori osztályozhatatlanok között
foglal helyet.”
(Tandori Dezső)
„ . . . vállalniuk kellene az írók
nak: tanúbizonyságot tenni és ki
áltani, amikor csak lehetséges.”
(Camus)
„Nem kell azzal törődni, hogy
jambus, trocheus, hosszú, rövid
szótag, semmit. Az értelmes hangsúlyozásra kell csak figyelni és a
szótagszámra.”
(József Attila)

ELŐSZÓ

E munka a szerző szándéka szerint a monográfia
bizonyos jegyeit viseli magán. A monografikusság
igénye abban mutatkozik, hogy a vizsgálódás a köl
tészet korszakolása mellett a költő indulásának
alapvető életrajzi adataira is kiterjed. A rendkívül
jelentős műfordítói munkásságot azonban nem fog
lalja magába.
Ha kizárólag a nyelv felől közelítenénk Ács Károly
poétikája felé, ez azt jelentené, hogy a „hogyan” és a
„milyen” kérdéseit kizárólagosigukA a „miért” és a
„mikor” rovására; holott drámai vívódásokkal, ön
ellentmondásokkal küszködő költői alkatról van szó,
aki magáévá tette társadalmunk eszményvilágát.
Hogy ennek ellenére is viszonylag kevés hely jut
vizsgálódásunkban a diakróniának, az azzal magya
rázható, hogy mélyre ható változásról, fejlődésről
Ács Károly költői világa esetében nem beszélhetünk,
annál kevésbé, mivel zsengéinek jelentős részét át
dolgozta. Az állandóságot, az idejekorán kialakult
jellemzőket tartva szem előtt, figyelmemet a főmo
tívumokra és összefüggésükre összpontosítottam. Az
Ács-féle költőiség jegyei érdekeltek, a sokféle elemet
tartalmazó tipikusát akartam felmutatni.
A jellemző motívumokat a társadalmi korszaktól
befolyásolt magatartás szerint csoportosítottam, de
úgy, hogy merev korlátozás helyett, a hasonlóság és
eltérés érzékeltetése céljából az életmű bármely sza
kaszából vettem példát.
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A KÖLTÖ, A KOR ÉS A VERSESKÖTETEK

Ács Károly teljességre vágyó, egyensúlyhoz legfel
jebb a dalaiban közel jutó, nyugtalan, kételyeit oly
kor csupán egy-egy pillanatra elrejtő egyéniség.
Volt, amikor nárcizmusát nagyították ki, miközben
szeretet utáni sóvárgásáról, szociális lényéről, nem
mindig eredménnyel csillapított bűntudatáról feled
keztek meg. Akadtak olyanok is, akik a szenvedélyt,
a lázadó indulatot, tehát az ihletet hiányolták az
Ács-versekben, megfeledkezve arról, hogy maga a
szenvedés, az akarás illúzió-voltának tudata, az em
beri lény abszurditásának élménye is képezheti
anyagát a költő alkotótevékenységének. De a lírai
érzelmek énekesét, a személyi és a közösségi sors
tragikus hősét is felfedezték már benne, eltekintve
gondolkodó lényétől, a társadalmiságot az ostoba ér
dekharcokkal azonosító szkeptikustól, a szavakat és
mondatokat mámorosán ízlelgető esztétától.
Az érintett túlzások és egyoldalúságok azonban
nem csupán a kritikusok előítéletein vagy hajlandó
ságán múltak, hanem azon is, hogy Ács Károlynak
egy-egy kötetében nem ugyanazok a költői jellemzők
kerültek túlsúlyba, még akkor sem, ha — miként
mondottuk már — Ács esetében lényeges alkotói
fejlődésről nem beszélhetünk. Ha most erre van
szükségetek, akkor parancsoljatok! — ez az a rej
tett gondolat, mely a kötetek versanyagát összevá
logatta. Amit tehát a költő műhelyéből a nyilvános
9

ság elé tárt, az a korízléstől is függött, noha nem
volt ellentétben a költő poétikai elveivel és huma
nista meggyőződésével. Miért lennék én jobb, oko
sabb, mint ti, akik ha nem is mindig rosszul, de so
hasem egészen jól csináljátok a dolgotokat? — e be
látás áll a költő alkalmazkodása mögött.
A verseskötetek tehát a költő és a kor érintkezé
si felületei, találkozásai, azonosságai, a különbségek
nek sokszor csupán rejtett érzékeltetésével. A Kéz a
kilincsen (1953), ahogyan már a cím ígéri, benyitás,
a másokhoz csatlakozás igényét domborítja ki. Fő
leg azokat a verseket gyűjti egybe, melyek a köl
tő életvágyában, életörömében szintetizálják artisztikus hajlandóságát és az időszerű politikai elvárá
sokat. A költői termés java része nem fér bele ebbe
a dalt szabványosítani kényszerülő koncepcióba, s
ami belekerült, abból is egy és más túlmutatott
rajta. A fiatal költő élni akart, olyan szeretett volna
lenni, mint a többi, időnként azonban rá kellett esz
mélnie, hogy a vers, ha egyáltalán hasznosítható, ak
kor az élettel (a korral) szemben állva szolgálhatja
az életet.
A családi okoktól sem függetleníthető idegenségélmény ellentmondásossá, többszólamúvá is formál
ja az attitűdöt. Az „így is lehet — úgy is lehet”
közötti többé-kevésbé folyamatos dilemma a kibon
takozás feltételeitől is meghatározott alkatban gyö
kerezik. Az induló Fehér Ferenc számára az osztály
helyzet egyéni élmény, s amikor környezetének si
vársága kétségbeesésbe dönti, akkor is tudja, mi
szikráztatja indulatát, mi az, ami könnyebb percé
ben és az ország kollektív lelkesültségétől sem füg
getlenül bátorítani és lelkesíteni fogja. A fiatal Ács
nak másokhoz csatlakozva kell keresnie azt, ami a
Jobbágyok unokái (1953) szerzője számára javítható
realitás. Ácsnak „ugrania” kell oda, ahova Fehér
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könnyebb átváltozással juthat el. Ács ujjongásai
hangosabbak, hiszen a leküzdött semmi-élmény na
gyobb öröm, mint a borongásnak a kedvező körül
mények általi spontán megszűnése. Egyértelműb
ben: Fehér Ferencnél, ami tovatűnt, az is jelen van,
a fájdalom megszüntetheti önmagát:
„Csicsergő, csókos szerelem
mellettem most a nádas.
Anyám — valahol betegen —
mégis csak nekem ágyaz.”
(Mókuskám virágai, 1950)
A jó és a rossz, a hideg és a meleg, a múlt és a
jövő között tehát kisebb a távolság. Fehérnél a jö 
vő építése bosszúállás is ősei kizsákmányoltsága és
saját gyermekkora nincstelensége miatt. Ácsot léte,
sorsa teszi varázslóvá: az űrből a teltségig kell el
jutnia. Anyja alakját csupán egyetlen versben idézi
meg — annak is emlékezetében, nem pedig papíron
maradt meg a nyoma. Ö nem családja tagjairól, ha
nem „az emberről” t emberiségről írt verseket. Hiá
ba az új világ embere az apja: nincs „honnan” . Van
azonban „hova” . Van, mert életösztöne löki az
irányt könnyebben, vívódások nélkül megtalálók kö
zé. Aki féiszegen a kilincsre teszi a kezét, már ide
jekorán értelmiségi, és annak a terhét is cipeli, amit
Sartre Camus-vel vitatkozva, mint műveltséget, „fel
becsülhetetlen és jogtalan vagyon”-nak nevez. A kul
túra azt jelenti, hogy az ember érdekében élet és
műveltség támogatja egymást. A fiatal Ács kulturált,
tehát megoldott életforma hiányában csupán mű
velt. Egyszerűen nem tud mit kezdeni önmagával,
úgyhogy, boldog mikor csatlakozhat a szocialista lí
rai realizmushoz, még ha nagy terheitől szabadulni
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sem tud és az adott keretekbe sem képes maradék
talanul belegyömöszölni azokat.
A fiatal Fehér Ferenccel ellentétben Ács számára
nem maguktól értődő adottságok, jelentéstartalmuk
ban problémátlan eszközök a szavak. Viaskodik ér
tük és miattuk, ahelyett, hogy élne velük. Egyelőre
nincs magánélete; filozofál és a gondolat súlyán ját
szadozással igyekszik könnyíteni. A közösségi induló
ritmusához igazodása ember- és nőközelséget is je
lent, noha a kamasz gátlásossága még gyakran ke
rül felszínre. Szinte reménytelen küzdelem az övé:
nem elég, hogy a szavakkal kell megküzdenie, ha
nem az élet is inkább cél számára, mint közeg. Va
lami állandó és megnyugtató felé törekszik, ezért
az általa változatosan művelt versformák között a
szonettkoszorút is fellelhetjük. A verssorok képzé
sének viszont inkább gondolatihletére, a szellemi já
tékra ügyel, mint a hagyomány által előírt szabá
lyokra vagy a jóhangzásra. Ács tehát már ebben az
első, a korhoz belátásból és kényszerből is alkal
mazkodó kötetében nehéz költő, akit az uralkodó
művelődéspolitika inkább megtűr, mint kedvel.
Az első hat évre követő második verseskötet, a
Csönd helyett vers, ismét a korhangulatot is tükröz
ve, a magánéletben, a szerelmi kettős önfeledtségében keres és részben talál is kiutat az öngyötrő idegenségélményből. A könyv anyaga korántsem olyan
harmonikus, mint ahogy azt orgonaszínű borítólap
ja ígéri. A csönd, melyet a vers helyettesít, nem csu
pán beteljesült szerelmet, idillt, hanem a régi kétsé
geket, nyugtalanságokat is tartalmazza, noha a meg
nőtt költői öntudattól fegyelmezve. Most a kérdések
a megélt élet, a valós tapasztalat felől bukkannak
fel, az olvasmányélmények szerepe teljességgel meg
szűnik. A költői különbözőség, az átlagtól való elté
rés, amihez korábban annyira ambivalens módon vi
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szonyult, most higgadtabb megfontolások tárgyát ké
pezi. Itt már majdnem teljes egészében vállalhatja
önmagát. Ha a Kéz a kilincsen című kötet törekvé
sét az Üj élet koszorúja fejezte ki, akkor a Csönd
helyett versnek már a Tanú áll a középpontjában.
A szerelem, a szerelmes vers pedig olyan, mint az
egyedüli biztos fogódzó vagy menedék a ki-kiújuló
dilemmák között. Ekkor kerül sor a költő és a köl
tészet szerepének fölülvizsgálására is. A megnőtt
költői öntudat nem utolsósorban a költői szerepnek
öntörvényű alkotói cselekedettel való azonosításá
ban mutatja meg magát. A vers az ember világlátá
sát újítja meg, létélményét frissíti fel, s ez szerző
je fontosságát emeli ki. Ezért ebben az Ács-kötet
ben már a társadalmat közvetlenebbül bíráló indu
lat is helyet kap; az, amely már a negyvenes évek
ben irt és csak három évtizeddel később folyóirat
ban közölt korai művekben is munkált. A költő for
mavilága gazdagodott, összetettebbé vált, nyilván él
ményanyagának kibővülésétől sem függetlenül. Az
erkölcsében állandósult új minőségek, a gyöngédség
és a szeretet csupán formai leleménynek köszön
hetően hathatnak hitelesen.
A Csönd helyett vers Híd-díjban részesül. Ekkor
már a verseszmény is változik. A lényegkeresésnek
az olykor kissé színpadias belső drámáját az időseb
beknél is (elsősorban Pap Józsefnél) a lényeg ki
mondása váltja fel. A vers nem annyira keresés már,
hanem , megtalálás, még ha legtöbbször a semmi
megtalálása is. Az új költőnemzedék életérzése ál
talában nagyobb fokú kiábrándulást tartalmaz, mint
amennyit Ács verseskönyve tükröz. Ács szkeptikus,
a nála fiatalabbak inkább hitetlenek. Ács egyik én
jét a dalnak, a hangulatnak, érzésnek, másokhoz
közeledésnek a szolgálatába állítja; az új nemzedék
viszont mindenekelőtt a látszatnak a rombolását
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tartja értéknek. Ács igenek és nemek között ingado
zik ott, ahol a fiatalabbak nemet mondanak. Az
avantgarde számára az örökölt formák szerves ré
szei a mindenkori intézményeknek, ezért holtak és
hazugok. Ács világának teljességéből csak azt érzé
kelhetik, amit a — már a külseje szerint is gya
nús — Csönd helyett vers árul el. De mivel elfogul
tak, még jó ha a formateremtés erőfeszítései előtt
csak közömbösek, és nem roncsolják szét a költői
formákat emberi tartalmaival együtt.
A költő verseinek megritkulása tanúsítja, hogy le
vonta a következtetést a fiatalabbak igazságtalan
kritikájából. Üj könyvvel ugyanis csaknem tíz év
vel később (1968-ban) jelentkezik. Ennek már ked
vezőbb volt a fogadtatása. Nem csupán azért, mert
korábbi bírálói is már birtokába jutottak a hitele
sebb esztétikai ítélethez elengedhetetlen élettapasz
talatoknak, hanem azért is, mert — meglepetést
okozva — Ács Károly költészete „megfiatalodott” .
Mikor ezt leírjuk, korántsem az életkedvre, a len
dületességre gondolunk, hanem éppen ellenkezőleg:
aforisztikus szűkszavúságra, hermetizálódásra, az
esztétizálás felülkerekedésére célzunk. A versek egy
része 1949 előtti dátumot visel. A költőnek nyilván
nem kellett sokat alakítania rajtuk, hogy ne kü
lönbözzenek a hatvanas évek termésétől. A karcsú
sítás szándéka, bensőségérték csökkenése a legszem
betűnőbb tulajdonságuk. A kellemes a félelmetessel,
a gyönyör a kínnal elegyedhet bennük. Különös ha
tásuknak az a titka, hogy a fenyegető diszharmóniát
a harmónia látszata által fejezik ki. E módszer a
Máglya (1954— 1962) című szonettkoszorúban is ér
vényesül, mely ahelyett, hogy az akrosztichonból ki
olvasható „Szeretem Cárment” gondolatának meg
felelően áhítatot, fennköltséget, töretlen magatartást
fejeznek ki, szentségtörő, illuzióromboló meglepeté
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sekkel szolgál. A harmadik szonett például a lecsu
kódott szempillát a kor egyik fenyegető veszélyével,
a súlyos közúti balesettel hozza összefüggésbe. A
rondelek azonban még a szonetteknél is jellegzete
sebbek és — tömörségük következtében — hatáso
sabbak is. Feloldhatatlan ellentmondások foglalatai
e versek, melyekben a ,^semmi borzadálya nyom”
(Első rondel, 1948). Nem emberségében fogyatkozott
meg a költő, csupán a „van”-nak a bizonyossága
lett a múlté. A dalból, az emberen kívül eső okok
miatt, csak a forma maradt meg. A költő a Csönd
helyett vers személyességétől, időhöz kötött konk
rétumától a számára korántsem ismeretlen álta
lános emberihez érkezett el, illetve jutott vissza (ha
a fiatalkori verseknek egy csoportjára gondolunk).
Így aztán Félsz-e? (1960) című verse csupán az emlé
kekre hagyatkozhat, amikor „Füstből... Az egyetlen
Asszonyát igyekszik megmintázni. Nem elidegene
dés, de elidegenítő körülmények, melyeket az érzé
keny idegzet tudomásul vesz. A műalkotás az egye
düli bizonyosság.
A Csönd helyett vers személyessége a személyisé
get is megmutatta. A költő akkor is tudta, hogy „Az
élet / a szavaktól nem lesz se szebb, se rútabb” (Álom
és emlék, 1954), mégis több ízben hangot adott meg
győződésének: magánéletét nem vállalhatta társadal
mi szerep nélkül. A libanoni invázió hírére állást
foglalt a háború rémsége ellen, szatirikus hangon
fejezte ki a bürokrácia elleni indulatát, és naplószerűen számolt be katonáskodása lelki viszontagsá
gairól. Ami azonban itt még csak elvétve, néhány
versben tűnik fel, az a Menetrend dicséretében tó
nusmeghatározóvá válik: az orgonaszínből barna-fekete lett, keserű tapasztalattal térve vissza oda, ami
től a Búcsú a barna szobától című versében (1948)
szeretett volna búcsút venni. A halálélményről, a
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szorongás egyik rossz következményéről van szó,
amely Ács költői természetét a két háború közötti
romániai magyar irodalom kiváló költőjével, Dsida
Jenővel rokonítja. Ács harmadik verseskötetében
nyomatékosan, mondhatni: tételszerűen, szinte erő
szakosan lesz egyeduralkodóvá az, ami előzőleg in
kább csak felötlött a tűnődés valamely pillanatában.
A Menetrend dicsérete darabjainak hermetizálódása,
befelé fordulása nem csupán az időszerű társadalmi
jelenségek előli meghátrálásnak, hanem a kiterebé
lyesedő halálélménynek is kifejezője. A gyakori nyel
vi meghökkentés, az olykor szinte erőszakolt játé
kosság, a szellemességgé szelídített lázadás ugyan
erről a tőről fakad. A gúny és a cinizmus, mely az
előző kötetben többnyire visszaszorult, most átitat
ja a versek többségét; eljött ugyanis az idő, amikor
„A forradalmár kertjében kapálgat; / süllyed a kert,
árboca kapanyél” (Glossza, 1968).
A kötet címadó verse balladaszerűen mond el egy
— az életben, még a menetrend szerintiben is elke
rülhetetlen — tragikus esetet: a szörnyűség által ihletődve. S ez teszi e könyvet kifejezetten korszerű
vé: többnyire a bizonytalanság és a rettenet tematizálódik benne. Más költőket is megdöbbentett, hogy
1967 júliusának második felében öt nép hat nagy
költőjét ragadta el a halál; ámde aligha keltek ki
az eset kapcsán olyan ingerülten és patetikusan a
halál ellen, mint Ács Matuzsálem példái (1967) című
költeményében. „Fekete táj. Mersz-e /szétnézni itt,
a szénné égett égnek/boltja alatt?” — kérdezi sző
ne ttciklusában, hogy a tiltakozó humanista módján
(nem túl messze Füst Milán költői világától) a vég*
ső pusztulás lehetőségére érezzen rá. Nem vesztek
még el az értékek, de valószínű a megsemmisülésük;
nem áldozott még le a nap, de a fénye fekete. Az
ilyen rossz közérzetben fogant költészetet alkotója
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sem ismeri el folyamatosan alakuló, belső összefüg
géssel rendelkező organizmusnak, ezért ciklusbeosz
tása eltekint az idő kritériumától.
Amit a Menetrend dicséretében mellékesnek tart,
az a következő évtized derekán, 1976-ban összeállí
tott Ének füstje, füst éneke című kötetében rende
ző elvvé lép elő. Élő költő esetében ritkaságszám
ba megy, hogy az együttesen szerepeltetett önálló
versek és műfordítások keletkezésük időpontja sze
rint formálódnak többnyire három-négy egységből
összetevődő kisebb csoportok láncolatává. Külön ol
dalon egy évszám, utána legtöbbször két költemény
és egy műfordítás — kissé erőszakosnak tűnő le
egyszerűsítés, amely mögött szerénység rejlik, hi
szen a függelékként mellékelt bibliográfia szerint
Ács Károly alkotói opusa sokkal nagyobb annál,
mint amit e szűkös válogatás felölel. A szigorúan
önkritikus összeállítás a kutató számára tanulságos,
mivel tudtunkra adja: mely műveit érzi a költő a
sorban következő időegységekre jellemzőnek. Külö
nös, szinte egyedülálló megoldás: az egymást követő
versek nincsenek függő viszonyban, a jelentőségük
elsősorban önmagukban van, majd pedig a törté
nelmi pillanatra való többértelmű utalásukban és
abban a tényben, hogy az alkotó más >műveivel
szemben éppen őket részesítette előnyben.
E „lazításra” újabb szorítási kísérlet következett
1983-ban. A közbülső világban a ciklusbeosztás megtervezettsége tekintetében még a Menetrend dicsé
retén is túltesz, és valójában azt teljesíti ki, amit
az 1968-as verseskötetben a kissé homályos jelenté
sű „térbeli elrendezésre” hivatkozva elkezdett. A
költő rendigénye ezúttal a számokkal való játékban
nyilvánul meg. A tartalomjegyzék tanúsága szerint
annyi verset tartalmaz a kötet, mint ahány évet a
költő életkora számlál. Sőt a ciklusbeosztás is eh
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hez a logikához igazodik: az első ciklus öt versét a
következő öt tíz-tíz darabja követi. Ám ha a ciklus
címekben adott magatartás-, illetve helyzet megjelö
lésnek és a megfelelő költeménynek szoros össze
függésére is ügyelünk, máris megállapíthatjuk, hogy
az Ácsénál tudatosabb, szigorúbb szerkesztésmódot
elképzelni is nehéz manapság.
A ciklusok — az elsőtől eltekintve, mely a fiatal
kori rögtönzésekre korlátozódik, kissé túlzott ön
kritikával utalva az ösztönösségre„ hiszen Ács kora
érett költőként indult — a költői problematika
egy-egy vonatkozására épülnek. Közöttük a máso
dik, az Emlék, télben a beteljesületlen vágyé, a nosz
talgiáé, a dalszerüségben feloldódó nyugtalanságé. E
főleg a múlt évtizedben, annak közepéig született
művekben az érzelem (a baráti érzés, a mások saj
nálatában az önsajnálat) akkor is elsődleges fon
tosságú, ha kényszerű, mert a belátásból eredő csúfondárosság közömbösítő hatása több helyen is nyil
vánvaló. A többnyire az utóbbi évekre korlátozódó
Családi összeadásban ahol konkrétabb élethelyze
tekhez kapcsolódnak a versek reflexiói, a szarkaz
mus erősödik fel. Itt a mindennapok nehézkes, az
életet teljességgel átitató és meghatározó, tehát köl
tészetellenes erőként mutatkoznak, s a költő tollal
küzd az ellen, aminek a foglya. A konformizmus, a
látszatok uralma elleni lázadás különféle formái s
egyben az Ácsnál kezdettől fogva nagy szerepet ját
szó játékösztön kifejezői e versek. De egyben a ré
mek elleni önvédelem eszközei is, hiszen a költő
egyik mindenkori jellegzetessége, a szkepszis koráb
ban nem öltött ilyen méreteket.
Az Üj idill cikluscím az utána sorjázó szövegek
hez viszonyítva már egyértelmű cinizmusnak tekint
hető. Annál is inkább, mert itt az a költő cáfolja
folyamatosan az idillt, aki az ötvenes években tu18

ciatosan áldozott az önfeledt ségnek. A ciklus címét
viselő vers grammatizálás által meg is cáfolja, ön
nön ellentétévé változtatja az idillt.
A Hegyi beszéd ezzel szemben hangnemben — és
részben évek tekintetében is — visszalépést mutat.
Ha az első helyre került Glossza még finoman csip
kelődik is a magánéletébe süllyedt egykori forradal
már rovására, az utána következő darabok, alkal
maktól, helyzetektől való függőségükben, gondolati
lag és érzelmileg egyöntetűek, esetenként pedig ha
gyományosan retorikusok is. De nemhiába vallja
őket a költő most is magáénak: egyik énjének hite
les tükrözői. Ha itt a harmóniának az ígéretével s
(az olvasóban ellenérzést is kelthető) alkalmi meg
valósulásával találkozhattunk, akkor a befejező cik
lus, a Négyszemközt az éjszakával ismét összetet
tebb struktúrák által sejteti az életérzés tragikusságát. Jó példa erre a Vajda Jánost idéző, bevezető
helyre került „Nádas tavon” is, mint a könnyed han
gulatnak és megkeseredésének képsorozata.

Az indulás körülményei
A háború után a többség példáját követve nagynagy akarással és szűkös lehetőségek közepette
igyekezett újjászületni a jugoszláviai magyar iroda
lom. Minthogy a szellemi élet minden pórusát átha
totta az egyértelmű ideológiai irányítás, az írókra
is adminisztratív parancs teljesítése hárult. Az első
néhány évben még azok is a hagyományokat a leg
több tekintetben megtagadó kornak a kapujában
érzik magukat, akik korábban nem tartoztak a for
radalmi átalakulás élvonalába. Az íróknak annak
győzelmét kell hirdetniük, ami a felszabadulás előtt
csak a képzelet számára volt realitás. Az újonnan
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megindított Híd című folyóirat mindenekelőtt poli
tikai küldetést teljesít: a Jugoszláviában élő magya
rok társadalmi és művelődési helyét jelöli ki az
alapvetően megváltozott körülmények között. Az
írók kijelölt szerepe: a példamutató ember megte
remtése. Radovan Zogovićnak a belgrádi írókong
resszuson elhangzott irányadó beszámolója szerint
ugyanis az alkotó elsősorban „adósságot” törleszt,
hiszen a múlt haladó törekvéseinek és a jelen erő
feszítéseinek epikai, lírai és drámai feldolgozásával
tartozik népének.
A Híd pályázatok útján szeretné szaporítani a vi
lágháborúban megfogyatkozott írók körét. A tehet
ségkutatás eredménye azonban kétes, mivel az ek
kor támogatott „tömegpoézisnak legfrekventáltabb
szavai (és témái) a harc, terv, jövő, dal, betű, fény,
tűz, alkotás, győzelem, láz kacagás, építés, traktor,
búza, piros, kenyér, holnap, gyár, láng, iskola, vasút:
egy politikai célszerűség parancsolta objektív és di
daktikus költészet kelléktára... amelyben csak a
szórend és a nyelvtani viszonyítások voltak egyéni
ek, s a rímek ügyes vagy kevésbé ügyes kezelése tett
különbséget a dilettánsok és avatottak között” (Sze
li István).
Az első könyv 1947-ben jelenik meg; az is antoló
gia, mely több szerzőtől közöl különféle műfajú szö
vegeket. Itt már néhányan abból a nemzedékből is
feltűnnek, mely az ötvenes évektől kezdve egyre
inkább átveszi és át is alakítja az irodalmi élet irá
nyítását. Többek között Pap József, Zákány Antal,
Galamb János * Kopeczky László és Dévavári Zoltán
írása olvasható benne; Ács Károly és Fehér Ferenc
nincs jelen. Ha már az első irodalmi pályázat meg
ítélése sem volt egészen kritikátlan, akkor a követ
kező évi (1948-as) tehetségkutatás már bevallott
csőddel kezdődik, mert — az értékelés szerint — a
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befutott költők nem vesznek részt a pályázaton,
Laták-, illetve Csépe-formátumú egyéniségek pedig
nem bukkannak fel. Lőrinc Péter elemzése még Gál
László költészetében is erőltetett derűt, újfajta kon
formizmust mutat ki; tudniillik „Nem lehet művészet
belső, művészi igazság a kívülről versre erőszakolt,
ráillesztett építési szándék” . Ez azonban korántsem
jelenti azt, hogy Lőrinc az átfejlődési időszakban
jóváhagyja a számára polgári magatartás továbbélé
sét jelentő hangulatlírát és az elvontabb kérdések
kel viaskodó költészetet. Ellenkezőleg: éppen a „koravénség” ellen hadakozik a Tornán Lászlóval, az új
nemzedék kritikusával folyatott „formalizmus” el
leni vitájában. Az újabb líra anakronizmussal fenye
get, mondja a Lukács-tanítvány, az idősebbek és az
akkor még érvényes művelődéseszmény hangadója
ként. „Érdekes azért az, hogy az expresszionizmus,
aktivizmus formalizmusa jegyezett el bennünket rö
vid időre„ most pedig fiataljaink egy lépéssel annak
is mögéje lépnek és az »aktivista« irányok előtti
időkbe nyúlnak vissza. Ahhoz, amit mi éppen akkor
hagytunk el.” Ez helytelen, mert ,„az új egyéniség új
lírát teremt. Semmi esetre sem olyan lírát, mint a
Szép Ernőké, Kosztolányi Dezsőké volt.” Majd csak
később, 1950-től kezdve, a sinkói elv előtérbe nyomu
lásával nyeri vissza fokozatosan a költészet esztéti
kai funkcióját. Egyáltalán nem véletlen tehát, hogy
az Ács-féle költőiség csak ekkor merészkedhet nyil
vánosság elé. Öt éven át tulajdonképpen az általa
titokban vállalt költőeszmény jelentette a vörös
posztót a művelődéspolitika szóvivőinek szemében.
Ács Károly 1928-ban született Szabadka kertváro
sában polgári családban. Apja jómódú ügyvéd, de
népi származását nem felejtő, haladó gondolkodású
ember. Származása azonban nem biztosított a köl
tőnek egyértelműen jó nevelkedési körülményeket,
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mivel hároméves korában szülei elváltak. Későbbi
visszaemlékezése szerint kezdettől fogva idegenként
bolyongott a túlságosan is tágas ügyvédi ház labi
rintusában. Az Ács-költészet fontos problémája, az
idegenségélmény ezekbe az első évekbe bocsátja le
gyökereit. „Amikor ezt a házat próbáltam leírni, és
most, ha a kertet, az udvart próbálom fölidézni, ez
a domináló élményem, hogy csupa árnyék, csupa
sötétség... Nem tudom, miért, a ház igen világos,
modern emeletes villa volt” — vallja visszaemléke
zésében. A valóságos gyermekkori környezet és az
elraktározott élmények jellege közötti kiáltó ellent
mondás egyértelműen jelzi: Ács Károly esetében a
szorongás alkati kérdés.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy az idegenségél
mény nek egyáltalán nem voltak külső okai. Az er
délyi származású unitárius apa kezdetben refor
mátus hittanra járatja fiát a Kakas iskola szom
szédságában levő imaházba. A kamasznak azonban
szülői nyomásra a katolizálás lehetőségét kell latol
gatnia. Az is mély nyomot hagy benne, hogy sok
olyan ember él körülötte, akinek nyelvét egyelőre
nem érti. A szerteágazó műfordítói tevékenység va
lószínűleg nem független a korán felébredt nyelvi
érdeklődéstől. A tizenhét éves korában verselgető
fiatalember is azokat az emlékképeket formálja köl
teménnyé, amelyek a környezet jelenségeire való
első rácsodálkozásnak a jeleit mutatják. A Palicsi
úti aluljárónál látott vak koldus képe ugyanúgy
megdöbbenti, mint Gál Lászlót, akinek immár gim
nazistaként Egy vak a híd alatt című versét olvasvá,
ugyanarra a „rendkívül drámai jelenségre” ismerhet.
Az elesettek iránti szolidaritásról van itt szó, mely
a zsengéknek is fontos motívuma. Nem pusztán iro
dalmi élmények bocsátják tehát útjára a poétát,
noha a szülői ház könyvtárában a Nyugat című folyó
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irat mindhárom nemzedékének, valamint a népie
seknek a munkái is megtalálhatók. A fiatal költő
meglepő formakultúrája aligha választható el Babits,
Kosztolányi, Tóth Árpád, Juhász Gyula, Erdélyi Jó
zsef, Sinka István és József Attila költészetének
hatásától.
Legalább ennyire az indulás körülményeinek kü
lönlegességét jelzi, hogy a fiatal költő kezdetben úgy
ismeri az orosz irodalmat, mint a jugoszlávot, nem
egészen függetlenül attól, hogy szülői kívánatra egy
időben szerb nyelvű osztályba kellett járnia. Tizen
hét éves korában orosz klasszikusok munkáit for
dítja, többek között Lermontovot, Puskint, Z. Hippiust, Jeszenyint és Ehrenburgot. A szerb és a horvát irodalom felé való tájékozódása viszont első
sorban V. Ilié, Ujević, Crnjanski, Nazor és Mladen
Leskovac egy-egy versének lefordításában jut kife
jezésre. A következő néhány évben (tehát az 1947
őszén kezdődő belgrádi jogi tanulmányok idején) az
arány a hazai irodalom javára tolódik el, s elsősor
ban Krleža és Nazor költői opusa ejti bűvöletbe a
műfordítót. Csak Krležatol 1946-ban tíz, 1947-ben
kilenc, 1948-ban pedig negyvenhárom költeményt
ültetett át, 1950-ben pedig százkilenccel ezt is túl
szárnyalja. Nazor munkásságának viszont még gim
nazista korában tanulmányt szentel.
Műfordítói munkájával párhuzamosan, 1946-tól
kezdve egészen 1950-ig, mikor már gyakrabban lép
közönség elé, társtalanságával is szoros összefüg
gésben, meglepően sok verset ír Ács Károly. A ké
sőbbi években, a kialakult módszeres munka idején
és a már megszerzett elismerés birtokában az ere
deti és a lefordított művek aránya az utóbbiak ja
vára állandósodik Minthogy Ács a legtudatosabban
építkező alkotók közé tartozik, ezért korai verseit
az érett költő is csiszolgatta. Részben ezzel is ma
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gyarázható, hogy zsengéi általában közel sem annyira
kezdetlegesek, mint amilyenek a költők első kísér
letei szoktak lenni. Hogy azonban az epigonizmus
sem kerítette hatalmába a fiatal költőt, az elsősor
ban korai sokoldalú tájékozottságával, eredeti élet
érzésével és ennek dacos kinyilvánítására való haj
landóságával hozható összefüggésbe. A széles körű
irodalmi élményanyagban kétségtelenül a műfordító
igénynek lehetett fontos szerepe, noha a fiatal Ács
olvasói láza közvetlenebbül is megnyilvánult. Gon
dosabb filológiai elemzés gondolkodók hatását is
kimutathatja e verseken. Amit nem nyújthatott a
szülői ház, az az ócskapiacon vált hozzáférhetővé:
Platón, Schopenhauer, Nietzsche és Spencer tartoz
nak fontosabb olvasmányai közé. Egyébként a deka
densek állnak legközelebb hozzá, s nem véletlenül
éppen emiatt bírálják az önképzőkörben Ady-tanulmányát. Változatos rímképletekkel kísérletezik, tu
datosan gyakorolja a görög-római, valamint a nyugat
európai verselést.
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A BELSŐ IMPULZUSOK

A dac
A dac a legkorábban megnyilvánuló, közösséggel
összefüggő magatartás, melyre Ács Károly mint ver
selő kamasz és mint érett költő visszaemlékezik. A
sérülékenység, a korai idegenségélmény később a
vitakészség, az egyéni igazsághoz való ragaszkodás
dacát fejleszti ki a kamaszban. A Kis dac, nagy dac
című egyik legkorábbi versben (1945) kifejeződő
passzív ellenállás a későbbi költői magatartást elő
legezi. A kifiú inkább a kínos magányt választja,
semhogy eleget tegyen a felnőttek számára érthetet
len elvárásainak. Hasonlóképpen zárkózik el a ka
masz is a művészetellenes irodalompolitika elvárá
saitól:
„Emlékszem, régen — tán ötéves voltam —
egy lankasztó, furcsa, szép nyári napon
ott ültem nyárfánk alatt a homokon
és kicsisen, ostobán, de dacoltam.
Ujjaim közt langyos homokot szűrtem,
lázadó arcom könnytől volt maszatos;
ujjaim szűrték, szűrték a homokot,
s egy fél délután múlt el így, feszülten.
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A nap azonban egyre szívta mérgem:
homokot szűrő ujjaim megálltak.
Gyűlt a magányom és gyűltek az árnyak.
S mire este lett, bocsánatot kértem.
Ahogy növök, a dacaim is nőnek.
Mindig nagyobbak, elfójthatatlanok.
S ha néha-néha meg is alázkodok,
elmaradnak a bocsánatkérések.”
Az indulás időszakának egyik legjobb, e költészet
egészében is maradandó verse, a Négyszemközt az
éjszakával (1945), konkrétabban érezteti a fiatal
költő világa és a tapasztalati valóság közötti távolság
lényegét. Saját személyét a „viszkető vágy” meta
forájába rejti, s a „komor vének”-kel, „hideg, gú
nyos arcok”-kal állítja szembe a túlérzékeny fiatal
ember. „Ember, gyarló ember, kacagok erődön!” —
kiált fel, mert egyensúlyállapotának egy mélyebb, a
hétköznapi életben hozzáférhetetlen formájára szom
jazik. Akikkel szemben fölényérzethez juttatják az
ilyen kivételes pillanatok, azok — számos ekkori ver
sének tanúsága szerint — saját fölülmúlni, leküzdeni
vágyott, esendő és gyűlölt énjéhez hasonlóak. Ez a
fajta dac tehát a személyiség kialakulatlanságát is
megmutatja; a tagadást, az újromantika eszménye
inek megfelelően, abszolútum-igények fűtik.
Nehéz eldönteni: mit érzékelhet vajon ekkor Ács
Károly a jugoszláviai magyar költők problematiká
jából, ezért, ha a táj jellemzőivel való szembenállása
mögött Szenteleky Kornél sirámai is felhangzanák,
a Magyar Ugarral dacoló Ady Endre pózát hatá] ozottabbnak érezzük. A fiatal poéta azonban képte
len megnevezni ideáljait. Ezért Gál Lászlónak Subotica című versére is emlékeztető zsengéjében, A po
rok városában (1945) a „szép”-et siratja, az „égre26

törés” reménytelensége miatt kesereg, az „örök fény
tiszta körei” iránt sóvárog és az „új, merész ideá
l o k a t hiányolja. Egyáltalán nem mondható fiata
losnak e világszemlélet vidékünknek a fasiszta ter
ror alóli végleges felszabadulásának évében. Ács
érzékenysége, a reminiszcenciáktól is megtámogatottan, az élet végső nagy kérdéseit teszi személyessé,
teljesen függetlenül a konkrét tértől és időtől:
„Itt minden égretörés tompa, vak,
és szörnyű, csonka hullás követi.
Jaj nektek, emberek, vágyak, madarak!”
Az Ady modorába fogódzó hetykélkedésnek egyér
telműbb, versformában tükröződő megnyilvánulásai
is vannak:
„Kövér, kaján csapat ne vigyorogj,
Kövér, kaján csapat ne vigyorogj;
dühöm egyszer közéd csap.”
(Hátrálva és erősödve, 1945)
Az ilyen, tudatosult okot nélkülöző indulatosság
természetesen megmosolyogható, s a belőle táplál
kozó zsengék mind a mai napig nem kerültek nyil
vánosság elé. Ugyanebben az évben azonban olyan
verset is produkál, amely mint vallomás nem pusz
tán a kamasz dilemmáit tükrözi, hanem a nagy át
alakulások idejéről is igen sokat mond. A Tépelődőt
olvasva alig vagyunk képesek elhinni, hogy egy
tizenhét éves gimnazista áll mögötte. Indulat, korés önismert ritka szintézisével állunk szemben. A
fiatal költő megvallja önmagának: mit takar el a
dac és a kivülállás. A magány és a legtöbb vers
gondolatiságának történetietlensége az „ösztönök
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súlyán” , a „méz-szavak varázsán” múlik. A dac, a
kívülmaradás tehát az alkat parancsa. A lerázhatatlan terhet annak tudata jelenti, hogy a költő egy
részt nem tartozik az élők közé, másrészt a meg
szállottak önfeledtsége sem tölti ki; egyszóval —
miként versének utolsó szavai mondják — a „gon
dolat gúnyos átka” kínozza. Eszerint a daccal tulaj
donképpen saját kínjait, a hozzájuk való jogot védi
és igazolja a verselő, eltekintve a Tépelődőhöz ha
sonló önfeltáró s ezért összetett, szempontokban
gazdag költeményektől.
A gyakori cinizmust tehetetlenség szüli, a hátrány
ból olykor — legalább egy hangulat időtartamáig —
előny kovácsolható. A fiatal Ács a gondolat zsák
utcájából a tárgyiasság fele is keres kiutat. Valójá
ban a „szókufárok” ellen tiltakozik, akiknek nincse
nek dilemmáik. Megoldást olykor a nirvána, az
üresség kínál:
„Engem új szépség kapott meg,
a szent szürkeség.
Annak mondom ezentúl egy
hangú énekét.”
(Ü j téma, 1946)
A másik kiutat a szellemes játék kínálja. A fiatal
Ács olyan formalista kalandokba is bocsátkozik,
melyek az akkori magyar költészetben ritkaságszámba mentek. Az ácsi játékesztétikának az 1946ban írt Kínvers az egyik mintadarabja:
MMit írjak, jaj, mit írjak, szóljatok!
Sanszont, szonettet, vagy bús balladát?
A toliam, im, új sorba ballag át;
Hogy négy legyen, még egyet ráadok.”
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Ahogyan a fiatal költő (középiskolásként, belgrádi
egyetemistaként) akarva-akaratlanul közeledik a tör
ténelmi idő mindennapi valóságához, úgy változik
meg, úgy konkretizálódik szembeszegülésének tar
talma is. Nem csoda, ha 1946-ban még az időtlen
hivatalnokiságot is kifigurázza (Hivatalnok), amivel
mintha önkéntelen önkritikát is gyakorolna, hiszen
az előbb említett versében éppen a tudatos szellemtelenséggel, a tárgyak szürkeségével akarta leküz
deni saját belső vívódásait és az álmegoldással ke
csegtető szószaporítást. Természetesen: akkor is az
ötletet élvezte, nem pedig az eredményt; ezért
ahelyett, hogy vállalná a hlvatalnokiság gépiességét,
komolytalanná teszi a helyzetet. Ugyanilyen elvont
a „korcs, fene törpék”-kel vívott küzdelme is (Va
lódi szívvel, 1946) „az igazság” nevében.
Az uralkodó társadalmi hangulattal szembeni csúfondárosság a Bosszúállókban (1946) tűnik fel elő
ször. Ám véletlenül sem kicsinyes kispolgári ellenzé
kiségként, hanem mint éleselméjű emberismeret,
melyet a nietzschei „örökös visszatérés” tudata ter
hel. A gúny a hurráoptimizmus ellen irányul:
„A jelen is, ha áldják, bosszút állhat:
kicsúszik a csókokból újra-újra,
szépet csúnyára vált és régit újra —
a jelen, hogyha áldják, bosszút állhat.
A köd-jövő, ha várják, bosszút állhat,
nagyon jó bosszút: mindig köd marad,
takart kincsével előtted halad —
a köd-jövő, ha várják, bosszút állhat.”
Ugyanennyire anakronisztikus gondolata a belső
látás igénye is (Befelé fénylő vakság, 1946; Szakítot
tam, 1946). Versben tagad mindenféle jelszavakat —
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a szülői elvárásoktól sem egészen függetlenül. In
kább a tapasztalaton túli üzenetére összpontosít,
miközben a halál sejtelmével igyekszik vigasztalódni.
Nem egy fiatalkori Ács-vers — paradox módon —
az életidegenségből meríti lenyűgözőnek mondható
energiáját. Míg a kamaszok leginkább érzelmeikkel,
mindennapi problémáikkal vannak elfoglalva, addig
az ő indulata léte gyökérzetéig ás le. Tőle sem ide
genek a túl gyors és éppen ezért látszólagos meg
könnyebbülést hozó hangulatok, ám a tapasztalat
mindig rácáfol az álegyensúlyra: a könnyedség utó
lag könnyelműségként lepleződik le. Kikerülni, el
fedni, elfelejteni lenne jó a problémákat, ha a
könnyebbik megoldás később nem bizonyulna nehezebbnek. A túlérzékenység az életben való szük
ségszerű bemocskolódás komplexusát ülteti el benne.
Ha beérnénk azzal a feltevéssel, hogy az emberileg
jogos teljességigény és a korlátolt lehetőségek ellent
mondásáról van szó, akkor leegyszerűsítenénk azt,
ami jóval bonyolultabb. A kamaszt tudniillik alkat
tól, családi körülményektől nem függetleníthető
tehetetlenség, lustaság kínozza:
„Azt akarom, hogy ne kelljen akarni,
mégis úgy legyen, ahogy akarom.”
(Akarok? 1947)
Egészen más a dacnak a tartalma a két évvel
későbbi Politikádban. Ez „gonoszul” az eszme hazug
ságkeretét szeretné „feszegetni” .
A kegyetlenség
Ács Károly öt évig kizárólag belső kényszerből és
önmaga szórakoztatására írta és csiszolgatta verseit.
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Ennek köszönhető, hogy az önfegyelmezésnek az a
módja, amelyet a pszichológia a felettes én diktatú
rájának nevez, csak kismértékben befolyásolhatta
zsengéit és telitalálatait. A főleg belső okok miatti
elszigeteltség az őszinteségnek és a közvetlenségnek
meglepően nagy fokát tette lehetővé. Az indulatok
tehát gyakran kíméletlen nyerseséggel törhetnek fel
színre, még akkor is, ha a versformák megütköznek
velük, fegyelmezik őket. Az élmény szavakká, mon
datokká formálása is szublimáció, ám jelentős el
térések lehetnek abban a tekintetben, hogy kinek az
elvárásait akarja kielégíteni önkifejezésével a költő.
A kamasz, mint a legtöbb éretlen ember, még a
kegyetlen játékban lelhette örömét. Mivel leginkább
önellentmondásai kínozzák, s mivel képtelen meg
szabadulni tőlük, nincs más hátra, mint hogy bennük
találjon örömöt. Képtelen könnyedén úrrá lenni a
látszatokon, tehát erőszakosan kell ellenük fordul
nia. A tüntető magány és a nagyotakarás az agreszszivitáshoz bűntudatot is társít. Megbízhatatlan
című versének (1946) első szakasza lovagias figyel
meztetés:
„Ne higgy szememnek,
hogyha kacag; —
ne higgy szememnek,
ha sírva fakad.”
A harmadik strófa viszont már nyílt támadás:
„Szemem a tőröm,
csorba fűrész;
melledbe töröm,
s nem lesz nehéz.”
A féktelen önzés a szerelmi élményben is fel-fel
villan:
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„Sóhaj tásoddal vedd körül
magányom, tűrd, hogy él, örül
mást csókolón a szám”
— olvashatjuk a Harcos szerelemben (1948). E
mögött a magatartás mögött egyébként Szabó Lőrinc
költészete egy szakaszának egoizmusa is felsejlik. A
íeltevés azért nem alaptalan, mert az ösztönök
programszerű felszabadításának motívuma nem is
egy Ács-versben jelentkezik.
„Szép őrületnek vágyom ágyát,
gyilkos csókom halált foganna;
ringyó világ, öled bevetni
szeretném vérrel. És nevetni.”
(Űtrakészen, 1948)
Az irracionalizmus azonban a fiatal Ácsnál, miként
Szabó Lőrincnél is, sokkal inkább szándék, mint
eredmény. Minél inkább akarná felszabadítani ösz
töneit, annál élesebb az intellektusa, annál nyilván
valóbb mívessége, formateremtő érzéke. Nemhiába
tartja a kritika intellektuális költőnek: ő inkább
gondolkodik az ösztönökön, kacérkodik velük, sem
hogy maradéktalanul vállalná azokat. Az indulátok
teljes szabadsága csupán nosztalgia vagy játék lehet:
sem a neveltetése, sem pedig az alaptermészete nem
engedélyezheti neki a zabolátlanságot. Az idézett
vers szellemében az eszmélet azért rossz, mert fé
lelem tölti ki. A rombolás szándéka a teremtés
óhaját takarja, a „bátor ú j” tudniillik jobb a „béna
béké”-nél. Angyali kegyetlenség: a világ rossz, tehát
csak a megsemmisítése után lehet újat alkotni. Az
értelem azonban már most képtelen az önámításra;
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jól tudja: mindenekelőtt önmagát kellene megvál
tani. A vágyott állapot a cselekvés extázisa. íme,
hogyan képzeli el önmagát a fiatal költő; milyen
önfeledt, örömteljes hangulatban szeretné megállí
tani az időt:
„Karom kitárul: ölelek,
vérem forrón zubog: merek,
szájam feszül: felordítok,
szemet nyitok: lelket nyitok.”
(Kétségbeesett vigasz, 1948)
Egy gátlásos, ellentmondások közt vergődő fiatal
emberéi e frappáns sorok. Aki képzeletben ilyen
nagyot cselekszik, az önmagát szeretné realizálni
emberi közvetlenségben, szerelemben. A beszélni
sem nagyon merő vágyik diadalordításra.
A már említett játékos kegyetlenség a semmi
élménnyel, a semmi vágyával is összefügg. A fiatal
Ács szívesen bekül ki azzal a gondolattal, hogy az
élet alaktalan gomolygás, céltalan halmazállapot-változtatás. Ha azonban füstnek képzeli magát (aho
gyan a későbbi években válogatott verseinek címé
ben cselekszi), akkor — látszólag teljesen kötetlen
mozgású égéstermékről lévén szó — félreérthetetlen
az önirónia. A gonoszkodón cinikus játék az élet
szentnek és sérthetetlennek hitt formái elleni alakoskodó támadás. A Füst vagyok című vers (1948)
egyrészt gyermekkölteményként,
másrészt polgár
pukkasztó álszadista megnyilvánulásként fogható fel:
„Szeretek vakká mart szemet,
és tüdőt, ha hörög,
a bűn áruló cseppjeit:
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koromban üszök-gyereket,
s felhőt a nap előtt,
azt, ami füst, azt, ami nincs.”

A bűntudat
Ács Károly költészetében, különösen a kezdeti
szakaszban, jelentős szerepet játszik a bűntudat
motívuma. Lelkiismeret-furdalás elsősorban amiatt
terheli, amit többször igazi megoldásként ünnepel.
Főleg a magányát érzi elviselhetetlennek, és az élet
elérhetetlensége miatt panaszkodik. Jellemző, hogy
A magasság átka című versében az fenyegeti meg
semmisüléssel, ami a Négyszemközt az éjszakával
című dionüszosziasan mámoros darabjában megdi
csőíti és minden titkok tudójává teszi. A magasság
átka (1946) a szellem-komplexusnak a költeménye,
mely a „magasság” külön-létéről kideríti, hogy tar
talmatlan, mert nem biztosít tartós megnyugvást.
„Nagyon nehéz így fenn, egekbe nőve,
világra nyitva és bilincsbe törve.”
Ilyenkor nem lehet mást tenni, mint „megvallani a
magány bűneit...” Nem képez kiegyensúlyozott lírai
termést e verscsoport, mégis figyelmet érdemel,
mert az olvasmányélmények mögül egy cselekvő élet
után vágyakozó fiatalember szívdobogását hallhat
juk. A sürgető feladat: „a mához kötni csapkodó
szavunk” (Néhány sor írás magunkról, 1948). Erről
a versről, amelyből az idézet származik, tudnunk
kell, hogy mind a mai napig nem látott nyomdafestéket. Ács Károly tehát nem a drámai erőfeszí
tésének, „átfej lődésének” tapsoló közönség számára
írta. Egyszerűen élni, cselekedni akart, s időnként
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úgy látszott: a forgatagban, a látszatnyüzsgésben
való részvétel kisebb bűn a here tétlenségéhez ké^
pest. E tudálékosságra hajló moralizmusban azonban
az ember eredendő bűne legnemesebb szándékú
tettére is árnyékot vet.
Nincs olyan versben kifejezett állapot, mely utólag
egy másik helyzet szempontjából ne bizonyulna
vétkesen könnyelműnek. A fiatal költő a tiszta költőiség világához áll legközelebb, mégsincs lelkiereje
tartósan átadni magát a Tart pour Tart cinikus
könnyedségének:
„Üres szavakkal röpködött a lelkem,
jaj annak, jaj, ki mégis hitt nekem!
A szépség dús mezőit lelegeltem,
s üres maradt és rút a lelkem.”
(Szomorú hatalom verse, 1948)
A Határozatlan szerelemhívásban (1952) viszont
amiatt kesereg, hogy nincs ereje az esztétizmushoz:
„Nem játszhatok el verssel, se szerelemmel, / csak
settengek és sunyok...” ; akkor lenne jó, „Ha mámat
élném s nem az álmokat lopnám” . Emiatt úgy jár a
város „házsorai közt, / akár a tolvaj, / arcralopakvó,
/ hamis mosollyal” (Kulcs, 1952), és nagyon szeretne
„egy / kurta, halálnyi / életbe búni” .
Mivel a bűntudat motívuma Ács költészetének
egészére jellemző, ezért többnyire a nyugtalanság, a
szorongás racionalizálási kísérleteit kell látnunk
benne. A Riadt kérdés című vers (1956) például az
egyéni boldogsághoz való jog vitatása, az állati spon
taneitást folyamatosan cáfoló agyműködés bizonyí
téka, melyben a dilemmák dilemmái is felszínre
kerülnek. A teljes erkölcsöt, az igazságot védené ez
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a kicsinyesnek egyáltalán nem nevezhető aggályos
ság.
Önmagától önmarcangoló módon ideális szerelmet
követel, mikor verses formában udvarol. Az érzelmi
odaadást illetően kevés költő támaszt olyan
igé
nyeket önmagával szemben, mint Ács Károly. Éppen
ezért az érzékek extázisa és az érzelmi önfeledtség
mellett, az odaadás akarásának, az eltökélt önel
lenőrzésnek is fontos szerepe van a szerelmi témájú
versekben. Néhol virtuóz udvarló, rokokósan könynyed; nem szabad azonban megfeledkeznünk róla,
hogy e magatartás mögött erkölcsi erőfeszítés, kínos
önuralom áll. Önmagára feladatot szab; hogy való
ban szerelmes legyen, saját magának még fontosabb,
mint kedvesének:
„Ügy kell nézzelek, mint a felhőt,
vagy a tengert, vagy a hegyeket.
Gyűlölöm a hűtlen, csak-egyet látó,
mindig mást látó szememet,
mert neki akárki lehetne
az, ami nekem csupán te vagy.”
(Hogy megmaradjunk, 1952)
Íme a szerelem szerzetese. Az erkölcsi-érzelmi
közösség szent és minden áldozatot megérdemel.
Hogy ez a szó szoros értelmében így van, arról a
Katona-rapszódia (1953) tanúskodhat:
„— A csillagtalan esték
kísértete, a közönyé,
csak az ne jöjjön, inkább
karommal vájlak magamba,
hogy érezzem a kínját,
hogy milyen messze vagy...”
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A bűntudat egyéb életkörökben is helyet kér
magának. Amikor például szülővárosát verssel tisz
teli meg a költő (Neked mondom, Szabadka, 1952),
akkor sem felszabadult, felhőtlenül örömteljes a
gyermekkor egykori színhelyével való gondolati
szembesülés. Már az első sor bűntudat kifejezése,
vagy legalábbis a tett jelentőségével kapcsolatos
bizonytalanságé: „Én nem tudom, talán messzire
mentem. .
Az erkölcsi motívum a már érintett
formában a vers második részében hódít nagyobb
teret:
„Nagyon félek, nagy lehet a vétkem,
(ha rossz voltam, én mindig nagyon féltem);
talán nem jól vigyáztam a szavakra,
melyekre te tanítottál, Szabadka.”
Nem hiányzik azonban innen sem az Ács-féle
magatartásra jellemző, bevallott kettősség. Olyan
önellentmondás ez persze, melyhez csak az érzé
kenyebbek, az emberi lény sajátságait közvetleneb
bül ismerők jutnak el: akik túl sok lehetőségről
tudnak ahhoz, hogy egyikkel vagy másikkal képesek
lennének beérni. A Neked mondom, Szabadka ugyan
is nem egyértelműen a tékozló fiúnak a gyónása,
ahogyan felszínesebb olvasat alapján feltételezni
lehetne. A harmadik strófa ezzel a sorral fejeződik
be: „kell a fölös szeretet babonája” . Eszerint a szülő*
városába látogató Ács Károly önvizsgálata komoly
is meg nem is. Az itt a probléma, hogy a babonával
meggyanúsított szeretet nem spontán, hiszen az
értelem leértékeli, helyet jelöl ki számára, mikor
egyrészt a szükségességét hangsúlyozza, másrészt
pedig, felemás értéktartalmú kifejezéshez folya
modva, egyúttal (akaratlanul) lenézi.
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Önkínzó magány
A Hangulat című epigramma (1948) a fiatal Ács
Károly realitásérzékét dicséri, azt tanúsítja ugyanis,
hogy az önnön belső tüzeiben égő ember racionális,
pontosabban külső okokat keresett és talált gyakori
elveszettségérzésének, rossz közérzetének értelmezé
séhez. A bioritmus hatalmáról, a befolyásolhatatlan
determinizmusról van szó benne, az ész akaratlan
objektív cinizmusának megnyilvánulásaként. A ma
gány itt tehát külső kényszer szükségszerű eredmé
nye. A fiatal költőnek többek között ez a verse árul
ja el: a naivitás, a pillanatnyi hangulattal való köz
vetlen azonosság mennyire távol állt az önmagát
hasztalan keresőtől. Ha olykor ragaszkodik ahhoz,
amitől a legtöbbször szabadulni szeretne, akkor a
rezignált felismerések érdekében teszi. Nem csupán
az életvágy, hanem a rezignáció is mondatja vele te
hát: „Veszekedő vágyakkal / meguntam a csatá
kat . . . ” (Térben és időben, 1949). Természetesen
azok a versei jobbak, melyekben princípiumok harca
folyik, s legfeljebb csak az utolsó gondolat ad előnyt
valamelyiknek.
Az életen kívüli — magától értődőén — a halállal
is barátkozni igyekszik. De többször viaskodik, ve
szekszik vele, mint amennyiszer világfáj dalmasan
vagy közönyösen a karjaiba omlik. Ez természetes
is, mivel az értelemközpontúság az összefüggések
kutatásával azonos, ami viszont a személyi elmúlás
kérdését illetően eredménytelen. „Hát mit kezdjek
veled, / hülye halál?” — fakad ki megunt réme el
len az érett költő (Közhelyek a halálról, 1966).
A negyvenes évek második felében nincs még
önálló léte ahhoz, hogy az elmúlás, a megsemmisü
lés miatt borzongjon. A még nem élő tudatában élet
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és halál nem állandó értékviszonyokat jelöl. Amenynyiben a halál motívuma jövőképzethez kapcsolódik,
akkor a ,j,szép” jelző kerül elébe, és ragyogni kezd.
Ez magától értődő akkor, amikor „élő holt vagyok”
(Hogy meghalhassak, 1948). Az élet és a halál fel
cserélték egymást, illetve még nem kapták meg he
lyüket a korai Ács-versek világában. Amennyiben
tehát itt a halál fogalmával mint gyűlölt ellenséggel
találkozunk, akkor a nem-lét, a bénaság, a megvalósulatlanság metaforájára kell ismernünk. Gyak
ran maga az élet egyenlítődik ki a halállal, enervált
hangulattá fárad az intellektuális feszültség, s a köl
tői erőből csak annak megállapítására futja, hogy
„már nem lehet // se örülni, se fájni, se é ln i. . . ” ,
minthogy „az öröm nagyobb fá já s . . . ” (Ha megszó
lít, 1948). Ilyenkor szédül bele a költő még később
is, hogy „mennyire valótlan” (Önarckép -félhomály
ban, 1958); hasonló állapotban kérdezi rémülten:
„Miért tértek ki előlem iszonyodva?” (Ha visszaté
rek, 1961). Az e költői magatartással kapcsolatban
emlegetett cinizmus (Végei László) korai jelentke
zése ezekkel a holtpontokkal függ össze. A cinizmus
a dacnak egyik formája csupán, a legkisebb erőfe
szítést igénylő, vereséget győzelemmé alakító gesz
tus:
„Asszonyom akadt, oly egyedül lettem,
elhagyott aztán, pedig nem szerettem,
szinte fáj, hogy semmi sem lehetetlen.
Mondhatnám azt is, meghaltam, de mindegy,
hisz elkerülte hullámat megint egy
ujj, pedig én azt hittem, nekem intett.”
(Mottó, 1951)
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E vers azt is szemlélteti: hogyan lesz a kétségbe
esés játék forrásává, nem túlságosan távol József
Attila Tiszta szívvel című versének példájától. A
nagy különbség abban van, hogy az Ács-vers tuda
tosan keresi a logikai ellentmondásokat, az eszménytelenség nihilista állapotát szándékozva nyomatéko
sítani. A mondanivaló az utolsó versszakban végső
megerősítést nyer: a fiatalember nyílt humorral hul
lának tekinti önmagát. Helyzete azonban nem teszi
agresszívvá; ahelyett, hogy kihívóvá válna a világgal
szemben, inkább rezignáltan fanyar.
Ács Károlynak több versében is a korral, a civi
lizációval szemben nyer megindoklást a magány él
ménye. Közöttük a M i című (1948) a legkiemelke
dőbb, mely — Mécs László költői ujj mutatásától
sem függetlenül — a városi ember magányát eny
he érzelmességgel az emberi sors szükségszerűsége
ként érteti meg. (Mellesleg: e költemény hangulata
néhány Pilinszky-verssel is mutat rokonságot.) Sze
mélyesség helyett „az ember” determinált lehetősé
gei kerülnek előtérbe, a konkrét meghatározókat
időtlen tapasztalattá játszva át. A többes szám első
személy az előbb tárgyalt versben kifejezett hiteltelenséget egyetemesíti, az esetleges gesztusokat pe
dig közösségi pózzá növeli:
„Asszonyunk van, nincs feleségünk,
a mámorunk nem szerelem;
csodát öltünk a babonákkal
s fényt a hályoggal a szemen.”
A Szonett a negyedik emeleten (1948) már köze
lebb van az érett költőhöz. Itt nem kapitulál az ér
telem, mint az idézetben, hanem „a húsvilági lán
cok mért okon / rámólmozott lakatjá”-t tördeli, a
végtelen nirvánájába vágyakozva a város szennyé40

bői. Az ehhez hasonló versekben azonban az egyedi
létbe zárt ember kínja már nem élmény, hanem té
ma: a valóságos megoldást legalább szellemi fö
lény helyettesíti. Erről a szintről kell mindenáron
elrugaszkodnia:
„Jaj annak most, kinek nincs
csókközelnyi, esti látnivalója,
jaj nekem; én a holdat bámulom.”
(Este, 1949)

,4 kínos kettősség
Ács Károly verseinek a belső feszültség az egyik
fontos jellegzetessége: a belső feszültséget többször
az én-ek harca képezi. Ez a struktúra egy sajátos
„hasadásnak” köszönheti létrejöttét: a lírai alany
kívülről szemléli önmagát. Jellegzetes kettősséget
mutat például a Megbízhatatlan című vers (1946),
melyben a társas én leplezi le, ítéli el a kegyetlen
egót:
„Ne higgy szememnek
ha ragyog; — éj
sötétje benne:
őrület s kéj.”
Ha itt a bűntudat volt a bomlasztó erő, akkor
másutt a kétely, a merengésre való hajlam, a vágy
jelzi azt, hogy az ember nem lehet maradéktalanul
azonos azzal, amit csinál. Az ilyenfajta versek tanú
sága szerint mindig az az igazán jó, ami nincs. A
következő idézetben tehát nem a maradi világszem
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léletet kell keresni, hanem a teljességvágynak és a
hiányérzetnek enyhén önironikus kifejezését.
„Mesék és hitek, múltak és csodák,
nem volna jó egy kis barátkozás?
Nem volna jó hinni a régi hitben,
és csodát tenni, míg markom árkot ás?”
{Jó volna csodát tenni, 1946)
Másutt éppen ellenkező a kétely tartalma: ha az
előbb az időszerűség, a jelennel való azonosság mö
gé került kérdőjel, akkor most az időn kívüliség, a
talajtalanság válik problémává:
.. vágyam egyre visszatér,
mögém kerül, ott szöszmötöl, matat,
nem űzve harcra hősibb holnapért
a tettet.. ”

(Hogy meghalhassak , 1948)
A fiatal Ács Károly tehát menekülne a töprengés
től, de szüksége is van rá. Meglepő intellektuális
érettsége többek között a szubjektum szerepköré
nek ismeretében nyilvánul meg. Nála az individuum
demiurgosz, aki tetszés szerint látja bele a világba
az összefüggéseket. Csakhogy (ő tudja a legjobban)
az ilyen állapot illuzórikus, mert az élet élése cáfol
ja az ideális konstrukciókat, ö maga mondja ki,
hogy az ilyen eszményi rend közel van a halálhoz.
„Lét s nemlét közt megvonom éber arányok, okos
[rend,
gondos méretek, óvó törvény mezsgye-határát,
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s összerakom széttört darabokból, mint a világot
ős irígye, az isten, az értő lassú tűnődés
csendjét. Jaj de közel van e csend a mély, sír-csendű
[halálhoz..
(É jfél után, elgondolkozva, 1949)
Csupán ez az időnként rendkívül felerősödő szel
lemi szubjekfum képes „Élettel újra felcicomázni”
magát, hogy a közösségi élet látszatai között ismét
elveszítse egyensúlyát, mivel „tarka bohócbugyogót”
kényszerítenek rá.
Kettőssége a hangulat zsibbadtságában egyenlítő
dik ki* Átmenetileg akkor a legjobb, ha azt mond
hatja: „Álom vagyok, ne ébredj fel belőlem / vi
lág . . (Néhány komoly sor a halálról, 1949), Pihenők
az ilyen versek az önkeresés küzdelmeiben; az ötve
nes évektől, a társadalmi elismeréstől megtámogatottan, dalszerűségben oldódik fel az ellentmondás.
Ha azonban a közösségi szerep teljesen meggyógyí
taná az embert, akkor megölné a költőt. Ezért Ács
Károlynál 1953-ban is találhatunk ilyen sorokat:
„Vitatkozom már hetek óta
egy idegennel, ki azt mondja,
hogy ő nem más mint én, és már rég
eltűnnék, kósza, beteg árnyék,
ha elfelejtené, hogy voltam
a gondolat, s csalódottan
letenne, fáradt kímélettel,
mint kontármunkát mesterember.”
(Vitatkozom)
Ezeknek az éveknek az eredménye: a megvaló
sult költői szuverenitás; az idézetből is látszik, hogy
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a forma nem tükrözi közvetlenül a küzdelmet. Az
ebben az értelemben vett beteljesültség különösen
a Csönd helyett vers (1959) darabjain mutatható ki.
„Ezért is lettem költő: lázadásból, / úgy álmodni,
ahogy magamnak tetszik. . . ” — olvashatjuk a könyv
prológusában (Álom és emlék, 1954). Ez, miként
mondottuk már, a könnyedség, a játékosság főszó
lammá erősödését jelenti. Az érett költő készsége a
motívumok tudatos ellenpontozására tulajdonkép
pen az ifjúkori kettősségeknek az átalakulása, poéti
kai kiaknázása. Hogy e szabadság mennyire nehezen
valósítható meg, azt még 1952-ben is panasz doku
mentálja:
„Nem játszhatok el verssel, se szerelemmel,
csak settengek és sunyok, s mint aki nem mer
magáért szólni, magam perelem.
Pedig kell a vers és kell a szerelem.”
(Határozatlan szerelemhívás)
Ezzel szemben a Csönd helyett vers anyagának ja
va része már az esztétizáló fölény és a szerelmi
szerepjátszás jegyében születik, aminek következté
ben kevesebbszer bukkan l e l a kínzó gondolat, hogy
„nagyon nem szeretem magam, / de nem akarok
halni haszontalan” . Kevesebbszer, tudniillik a kö
zösségi szerep és az esztétizálás csak átmeneti — és
akkor sem teljes — megoldása a kettősségnek. Ács
nak valóban vannak naiv versei, naiv korszaka azon
ban nincs. A világgal és önmaga látszatharmóniájá
val szembeni ellenzékisége legfeljebb elhalkult, viszszaszorult vagy az asztalfiókba rejtőzött. Súlyos
megterhelést jelent az „abszolút’ helytállásra törek
vő attitűd, ezért szalad ki száján az önvád 1980-ban
költőisége lankadása, csalódottsága idején:
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„hát tőled ki kért
két életet? két
szót egy életért?”
(Kérdések, vég nélkül)

Az ideák és a semmi közelségében
A folyamatos életlendületet nélkülöző merengő
vágyvilágának ideák a tartópillérei. A boldogság, az
egyensúly elérhetetlen számára, ezért olykor kita
lált szellemalakokkal tart bensőséges kapcsolatot.
Valóságiszonyát mi sem dokumentálja pontosabban
annál, hogy noha a népiesek rajongója volt (kizá
rólag egyetlen verset szentel ekkor Írónak: azzal is
Szabó Dezsőnek hódol), mégis fölülről nézi azt, „ki
földet túr” . Nem polgári gőg vagy cinizmus ez, ha
nem szenvelgés, a naiv eszményeihez ragaszkodó
kamasznak a nyílt viszolygása. Az ő megisteniesülése
a jóság hipertrófiája:
„Támaszaim a magas csillagok,
követőim a fürge szellők,
őzek, víg kecsesen szökellők,
madarak, halak, mezők, erdők...
Micsoda nagy, nagy úr vagyok!”
(Fegyvertelen, 1945)
E panteizmusnak egy pillanatra a társadalmi-civilizációbeli gyökerei is feltűnnek anélkül, hogy a
fiatal költő a politikai jelennel szembeni ellenszen
vének adna hangot. A naplója számára verselgető
pacifizmusa teljességgel spontán. Ma már humoros
hatása is lehet a kamasz kifakadásának:
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„De egy teremtmény nincs csapatomban,
egy teremtmény, ki komor s fegyveres,
ki füstöt gyárt és szépet nem keres,
ki földet túr és orra borveres,i
és szentet játszik a kongó templomokban.”
A Négyszemközt az éjszakával a Porok városa
mellett a legszerencsésebb sorsúnak mondható Ács
Károly korai versei közül. Először három évtized
del születése után kegyelmezett meg neki a Ver
sek éve című antológiában (1975), majd a folytatást
is megírva az Ének füstje, füst éneke (1976) cím
mel összeállított kötetében. A belőle kiérződő Nietzsche-hatás közvetett is lehetne, hiszen Kosztolányi
és Juhász Gyula költészete kezdetben gyakran ihletődik a német költő-gondolkodó életérzéséből. Ács
költeményét, miként az előzőt, az istenné válás pilla
natának megidézése kapcsolja az új romantika jel
legzetes élményéhez. A csodavárás áhítata még a
negyvenes évek értékvédő klasszicizmusába vissza
húzódott magyar költészethez viszonyítva is anakronizmus. A „távol” és a „vágy” között olyasféle a
feszültség, mint a fiatal Babits közismert verseiben,
s az alliterációval kevert nyelvi ízek sem lehetnek
ismeretlenek a járatosabb olvasó számára. Emellett
az is a Nyugat folyóirat poétikáját, főleg a nevezett
poéta doctusét idézi, hogy az intuitív tudás a min
dent tudással egyenlítődik ki. Ez hozza a mámort, a
szubjektumnak a lét keservei fölé emelkedését. Ács
Dionüszosz-élményének szelídsége a fiatal Sinkóéra
emlékeztet: nála az önvédelemre esik a hangsúly:
„Ember, gyarló ember, kacagok erődön!
Engem soha többé nem kényszerítsz térdre.”
Hogy a fiatal költő nem gőgös kívülállóként „fegy
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verkezik” fel a dionüszoszi életelvvel, s hogy a rend
kívüli megismerés, az abszolútum pillanata sem kü
löncködés jele csupán, az a Minden tudás fája (1945)
által lehet teljességgel kétségtelen. A kamasz ösz
tönös és a polgári humanistáktól bátorított maga
tartása ugyanis jellegzetes jóság-komplexumban fe
jeződik ki:
„Arany levél hull a tudás fájáról;
kapkodjátok, szedjétek emberek!”
A népiesek közösségelvet valló iskolájára s talán
az alakuló új társadalom eszményeinek közvetett
hatására volt azonban szükség ahhoz, hogy az ada
kozó kedv a szellemi javakat az „emberekének kí
nálja fel.
Hogy Ács lényének ez az erkölcsi attitűd felel
meg, az számos példával bizonyítható. „Az ököl ki
simul, a ráncok tűnnek, / a termet újra büszke,
egyenes. . . ” — olvashatjuk a Ború és derűben (194445). A porok városa (1945) viszont még egyértelműb
ben hozza összefüggésbe az egyén vágyát az ember
nek és a szépnek reális körülményeivel („Jaj nektek,
emberek, vágyak, madarak! / ... de én mégiscsak vá
rok, várok, várok!”). A fiatal költő egyéni sérelmeit
mások kínjai fokozzák, ezért az egyéni konfliktuso
kat közösségi erkölcs oldhatja meg („ . .. benned min
denki hűs forrást találjon” — Köszöntés szent magamra, 1945).
A magasztos célok azonban csak bajt okoznak, ha
hiányoznak az elérésükhöz szükséges módszerek. A
Harc az éjjel című közöletlen vers (1946) szimboli
kus formájú drámai küzdelem a mámor ámító, pa
ralizáló hatásával: az éj ugyanis az átmeneti lelki-erkölcsi felemelkedést (lényegében a kisebb ellenál
lást) személyesíti meg a fiatal költő képzeletében.
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Mikor tehát már az első sorban közli, hogy „FarIvasszeniet néztem a lila éjjel” , akkor ez nem más,
mint a Négyszemközt az éjszakával alapgondolatá
nak visszavonása. Ez egyelőre nem artizmusnak a
kérdése, hanem az élet kereséséé, míg három évti
zeddel később az említett költemény ellenpontként
készült ikerdarabja már átgondolt játékesztétiká
nak a szülötte. Ocsúdásnak, eszmélésnek nevezhet
jük Ácsnak a fiatalkori palinódiáit. Bennük nem a
valóság rútsága józanítja ki, hanem a másokkal
— mindenek fölé emelkedve — testvériesülést érzi
meddőnek, látszólagosnak, a rövid ideig tartó elbű
völtséget, önámítást pedig zsákutcának.
A vágyeszmény legradikálisabb megtagadása az
öngúny. Kevés költő képes tizennyolc éves korában
olyan szellemes önleszámolásra, mint Ács Károly:
„Tehertől szabadultam ma reggel:
beletettem a vágyam egy harmatcseppbe.
Kicsit nehezen ment, de homlokráncolás
[nélkül,
s ni, nem is lett zavarosabb tőle.”
(Tehertől szabadultain ma reggel, 1946)
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AZ ÉLET VÁLLALÁSA

Harc az új életért
Több életre, kitartásra buzdító verset írt önma
gához Ács Károly tizennyolc éves korában. Ritkán
tud azonban kibújni az elvont fogalmak bűvköréből:
problémáiról többnyire szimbolikus vagy allegorikus
formában beszél. Ezeket a verseket iskolásság is ter
heli, sok bennük a retorikai elem: a fiatal költő fá
radt képzelete a múlt, a jelen és a jövő semmire
sem kötelező általánossága között ingadozik, a sze
retet törvényét ajánlja, és a rosszat kárhoztatja. Ak
kor értékesebbek, ha ellentmondások szikráznak fel
bennük. A Rabságot kérő (1948) például hatalomvédte bensőségért esdekel, de ezzel egy időben kívánsá
ga látszólagosságát is érzékelteti.
„Amit teszünk, higgyük szabadnak
okos rendedben, nem lévő isten.
Tartsál minket boldog bilincsen,
hogy el ne vesszünk tudva s tehetetlen ..
1948-ban a verseknek egy jelentős csoportja arra
mutat, hogy a fiatal költő lendületet kapott, s van
immár lelkiereje ahhoz, hogy a vágyat és az akara
tot egymáshoz közelítse. Lázas vitaiizmus tör fel
belőle, pogány életöröm szállj a meg, áttörve a ko
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rábbi gátlásokat. Ezekhez viszonyítva úgy tűnik,
mintha nem is ugyanattól az egyéntől származnának
például a következő sorok:
„Akarom a bőr sima selymét,
erős izmokat akarok,
együgyű szívet, ravasz elmét,
jó mosolyt, hörgő haragot,
kegyelmezni és könyörögni,
nem tudni mi az: nem szabadj
csókolni, csalni, űzni, szökni,
s szólni élő szavakat!”
(Vágy, 1949)
Ez még mind csak kívánság, noha az abszolutista
igények maximálisakká, tehát megvalósíthatókká
alakultak. A változást a költő közönségének gyara
podása is maga után vonhatta. A nyilvánosságtól
évekig elzárkózó költőnek a vallomását mélyről fa
kadónak kell tekintenünk:
„Én beszéltem, bár most kezdek csak élni,
s az első szónál kéne tartanom,
hogy eldadogjam: kellek, hát vagyok!”
(i4 születés pátosza, 1951)
Ekkor már jó néhány verse látott napvilágot: el
sősorban az életigenlés lázában fogantak. Első be
mutatkozása három évvel korábban a Hídban tör
tént meg, méghozzá egy teljes szonettkoszorúval, a
költők felkészültségét leginkább próbára tevő formá
val. Sokat mond a bemutatkozásról, hogy a költe
mény Üj életek éneke cím alatt jelent meg, és a há
ború utáni jugoszláviai magyar irodalom költői kis50

enciklopédiájának tekinthető, mivel a költői mívesség itt teljes egészében a társadalomépítés szolgá
latába áll. Hogy az uralkodó frázisokat is építő
anyagként felhasználó fiatalos hév nem költőietlen,
arra az a vita a tanúság, amit az írók a szonettko
szorú állítólagos formalizmusáról, szépségkultuszá
ról rendeztek. Pályafutásának gyors emelkedését a
fiatal költő tehát nem egyedül fékezte le: annak el
lenére, hogy ekkor jön meg igazán a kedve mind a
versíráshoz, mind pedig az élethez, 1948 márciusa
után több mind két évig nem publikál. Nem adja
meg magát az élet olcsó mámorának, a túl könnyű
érvényesülésnek, hiszen a szonettkoszorúban, lehagy
va önmagát, messze előrefutott. Az élet keresése
— kisebb erőfeszítéssel és nagyobb reménnyel — to
vább folytatódik. A fent idézett sorokat majd csu
pán akkor vetheti papírra, miután, az említett két
év kihagyását követően, a 7 Nap, az Ifjúság Szava,
a Magyar Szó és a Dolgozók is közölte verseit. Ezek
már, a szonettciklussal ellentétben, nincsenek híján
a megéltségnek, s a küzdelem valóban az új embe
rért folyik bennük, úgy, ahogyan azt Lévay Endre
1948-ban a Hídban megfogalmazta. A kritikus az író
tól azt követeli, hogy „különböztesse meg a lénye
gest a lényegtelentől, a felszínes eseményeket és tör
ténéseket azoktól, amelyek a dolgok mögött vagy
mélyen az emberekben élnek, viaskodnak, vajúdnak,
hogy létre hozzák az új embert, akinek élete már
nem szánalmas vergődés, nem is üres vágyakozás,
hanem céltudatos munka. És az új ember, ebben a
munkában, ha akarja, akár megelőzi a korát.” A
szocialista realizmus nálunk megfogalmazott igényei
között Ács Károly az idézetben érintett poétikával
igyekszik azonosulni, nem utolsósorban azért is,
mert Lévay koncepciója „az egyetemes magyar iro
dalom színvonalához méri az alkotásokat” , miköz
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ben az emberek lelke mélyén haldokló múlt iránt
is megértést tanúsít.
A tétova fiatalembert mintha Gál László felől is
egyértelmű biztatás érné: „Az olvasót csak az ér
dekli, hogy az, aki az író egyenruhájában eléje lép,
magával hozza-e az író fegyverzetét?” Az író fegy
verzetéhez azonban az érett emberség, az önmagát
megoldó személyiség természetszerű elkötelezettsége
is hozzá tartozik ebben a korban; Ács viszont csak
különleges hangulataiban szünteti meg a belsőnek
és a külsőnek a konfliktusát. Ha csupán elvétve bil
lentik is szorongásai az egoizmus felé, humanizmusa
anakronisztikusan elvont, íráskultúrája pedig tör
téne tietlen és gyakran misztikus. A szonett koszorú
a lehetetlent kísérli meg: a legnagyobb műgondot a
politikai időszerűséggel akarja közös nevezőre hozni.
Az ötlet nem csupán azért groteszk, mert a művelő
désre alapvető tennivalók várnak ekkor, hanem
azért is, mivel a mívesség a hozzáértők számára
nem pótolhatja a téma esetében nélkülözhetetlen
átéltséget, személyességet. Akad felszínesebb, gyön
gébb verse Ács Károlynak, de a sematizmusnak nem
áldoz többé. A Tájékoztató Iroda rágalomhadjárata
idején szabadabb, a művészettel szemben nem dik
tatórikus művelődéspolitikára várva írja növekvő
öntudatú, de sohasem hangoskodó verseit. Ezeknek
egy része majd csak 1953-ban, a Kéz a kilincsen
című gyűjteményben kerül az olvasók elé.
A fel-felerősödő hit és a gyakori csüggedés kö
zötti drámai küzdelem már 1948-ban a társadalmi
létért folyik. A címében is beszédes A most akarata
még csak óhajt fejez ki: „Hinni kéne a mondott
igazakban” , a Lekötve még viszont paradox módon
az egyértelmű lehetőséget állapítja meg: „Kiépült
már az út bennem” . Meghökkentő tény, hogy e
versek csupán három évtized múlva az Üzenetben
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váltak a publikum számára hozzáférhetővé. De az
érettséget, készséget mutató Indulás előtt (1949) is
csak az első verseskönyvben kerül közlésre. A ma
gatartás kialakulását azonban szellemes szkep
ticizmus mint öngúny, mint e költészet egyik fontos
minősége kíséri:
„Toll,
kedves elvtárs,
kapaszkodj jól a kezemhez,
vörös vérem és fekete véred
öleléséből
szülessen diadalnak
a vers.”
(Toliamhoz, 1949.)
Azzal szembesül itt a fiatal költő, amit 1946-ban,
a Rögök vallanak című szonettkoszorú írásakor a
költészettől és önmagától egyaránt idegennek érzett,
mivel a szonettek politikai kicsengés nélkül hirde
tik az anyag örökkévalóságát, eltekintve a tendenciózusabb Mesterszonettől. Ennek ellenére e mind a
mai napig nyomdafestéket nem látott költemény, ha
helyenként magán viseli is a formával való küszkö
dés jegyeit, ihletettebb költészet az Űj életek éne
kénél.
Az Ácsra mint költőre jellemző dilemmák meg
lepő módon már a kialakulásuk idején szinte kép
letszerű pontossággal kapják meg összefoglalásukat.
A más összefüggésben már érintett Tépelődőről
(1946) van szó, mely a költő által három évtizeddel
később legértékesebbnek, illetve legjellemzőbbnek
tekintett verseiből összeállított gyűjteményében is
szerepel. A költőnél a gyakori ironikus, olykor fájdalmas-cinikus mosoly kíséretében el-elbizonytalanodó értékfogalmak itt egyértelműek és sziklaszi
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lárdak. A fiatal költő, mint oly sokszor, most is
prófétáló pózt választ, nem kétséges azonban, hogy
közönség hiányában önmagához beszél: elviselhetet
lennek érzett állapotát annak felmérésével igyekszik
meghaladni. A költeménynek, a legtöbb Ács-vershez
hasonlóan, kizárólag az elmúlt évtizedek során csi
szolt változata maradt ránk. A változtatás aligha
érinthette a mélyebb rétegeket, hiszen Ács költői
attitűdjében az elasztikusság, az elkötelezettség egyegy időre elfedte ugyan a régi dilemmákat, ám azok
a konformizmus betegségének elhatalmasodásakor
ismét kiújulnak. Ez azonban már rezignáció, a
gesztussorozatnak, a közösségi reménykedésnek a
csődje. A Tépelődő viszont a kezdet, a legyőzendő,
de mégis visszatért állapot. Ha a „gondolat gúnyos
átka” szókapcsolat nem lenne a vers végén, naivitást
gyaníthatnánk a „roppant kenyér-gúlák” , „kalács
hegyek” mögött. De így hajlamosabbak vagyunk azt
gondolni: a költőt szerepkeresése és erkölcsi ösztöne
közelíti másokhoz, a hit jelentéktelen mozzanata
harcainak. Konfliktusa sokszor csak azért van, mert
tapasztalata nem engedi, hogy vakon higgyen a tár
sadalomtól deklarált és a saját maga által is vállalt
eszményekben. Miért nem valóságos, becsületes küz
delem folyik valóságos értékekért? — ez a fájó
kérdés rejlik Ács Károly számos versének látszó
lagos cinizmusa mögött. Harcolni kellene, de nem
lehet, mert nincs értelme; mert az emberek nem
veszik komolyan — a költő egyike azoknak, akiknek
nálunk a legjobban fáj e gondolat.

Szolidaritás, vállalt közösség
Az elmondottakból kitűnik, hogy a kora gyermek
korától kezdve magánya rémeivel viaskodó, korán
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szerzett műveltségének terhe által is egyedi útra
ítélt polgári származású fiatalember többnyire nem
számításból vagy kényszerből fogadja el az ötvenes
években az idő esztétikai, illetve álesztétikai normá
inak egy részét. A társadalom, az olykor téves meg
oldásoktól eltekintve, kezdettől fogva humánus
eszményeket hirdetett, és a diák nem véletlenül
érezhette úgy, hogy saját jobbik, türelmesebb énje
természetszerűleg azonosulhat a kor alaptörekvé
sével, az ember felszabadításával. Az idősebb költők
példája tanúsíthatja: a polgári humanizmus a világ
szemléleti eltérések ellenére is vállalhat közös
cselekvésprogramot a materialista meggyőződésű
baloldali társadalmi erőkkel. A fiatal Ácsnak külön
ben sem voltak egyoldalú vallási tehertételei; őt —
miként már kifejtettük — az intellektusa akadá
lyozta az új életben való maradéktalan feloldódás
ban.
Hogy nem meddő talajba kellett erőltetni a magot,
azt a felszabadulás időpontja körül keletkezett
versek bizonyítják. Köztük a legelső (A vén koldus,
1945) a szolidaritásnak, az elesettek iránti szánako
zásnak szinte parnassien nyugalmú kifejezése. Ide
tartoznak az emberközpontúságnak azok a példái
is, melyekről a Dionüszosz-élmény kapcsán már
szóltunk. De az Ács-féle részvét és másokkal való
azonosulás jellegéről a Mindenki fájdalma (1945)
mond legtöbbet. Ha a dacos természetű kamasz nem
vonzódik is az egyházhoz, jósága a keresztény megváltás-komplexusban gyökerezik:
„Hogyha másnak könnyebb:
én hordom az átvett
terhet s összeroskadok.
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Bennem gyűlik össze
minden vad kesergés,
sok-sok fájó tűrés,
ezrek vére, könnye.”
A másokhoz való közeledés korántsem beteljesülés
ebben a költészetben, s ez is menti meg a giccstől.
Nyugtalanság, lelkiismeretfurdalás, terhes igény áll
a fiatal Ács szolidaritása mögött. Ez mindenesetre
valóságos, nem kell magára erőszakolnia. Ezért nem
idegenek lényétől a következő sorok:
„Jöjj a világba. Legyünk itt
egymásé s mindenkié. Kevés
a csók s nem ér szívünkig,
ha csak kettőnké az ölelés.”
(Egymásé és mindenkié, 1950)
Nem idegenek, de csak keveset mutatnak meg be
lőle: az aggályokat a Hídban közölt vers háttérben
hagyja, a pillanat bensőségének enged. A jóindulat a
költőé, a szókapcsolatok nem egészen. A tömegeket
mozgosító napi politika és az alkotói szubjektum
érintkezési pontjai az ehhez hasonló versek. Nem
sok ez, de ennél akkor nem lehetett többet adni.
Ács nagyobb leleménnyel, frappánsabban és már
csak ezért is meggyőzőbben mondja azt, amit főleg
a felelős poszton levők hajtogattak. Mivel itt ember
áll a gondolatok mögött, szó sem lehet szólamokról.
„S szemem, bár annyi más van,
holdfénnyel itatom,
hogy élesebben lássam
távoli utakon
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tóduló menekültek
görnyedt vállán a kínt..
(Tenyerem két dolga, 1951)
Ács Károly esetében tehát csak megszorítással
lehet tekintetbe venni Bosnyák Istvánnak a maga
általánosságában kétségtelenül pontos megállapítá
sát: „Ha tehát majd egykor megírjuk a vajdasági
magyar szocrealizmus történetét, ezt a szempontot
lehetetlen lesz mellőzni: a zsdanovizmust nemcsak a
kis senkik, a tehetségtelen konjunktúra-lovagok har
sogták oly buzgón, hanem azok a tehetségesek, akik
nek minden különösebb külső kényszer nélkül is
intim meggyőződésükké vált, hogy a fegyveres for
radalmat sikeresen megvívott, szocialista berende
zésű társadalom emberének csakugyan olyan, vagy
legalábbis hasonló a szubjektív valósága, léte egzisz
tenciája, mint amilyennek a szocrealista esztétika
hirdeti.” A költő ugyanis személyességre törekedett,
s ebben nem is maradt teljesen eredménytelen,
amikor az individuumnak és a művészetnek viszonylagos önállóságáról még nem, vagy csupán nagy
megszorításokkal lehetett beszélni. Nem kétséges,
hogy a gyengébb, önmagának és a világnak a kap
csolatát leegyszerűsítő, ma már naivnak ható Ács
versek többsége fölötte áll a manipulatív társa
dalmi követelések irodalmi torzszüleményeinek.

Kivívott harmónia, az új élet fényei
Akad Ács Károlynak már 1946-ban olyan zsengéje,
mely, kamaszokra jellemző giccses leegyszerűsítéssel
a természeti jelenségek harcának allegóriája által
szemlélteti a jónak és a rossznak a küzdelmét, hogy
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végül az élet idillikus harmóniája kötelezően győ
zedelmeskedjen (Vihar). A dal pillanatnyi önfeledtségre ad alkalmat, mámora a nyelvösztön szabadjára
engedésének örömével jár. Mindez a váratlan han
gulat csodája, leginkább nincs rá ésszerű magyará
zat:
„Furcsa, ma reggel nincsenek zajok,
harmóniába leng a jaj, a vád,
halló fülemnek zeng minden dolog,
s olyan zenés, oly víg lett a világ.
Dalol a föld és minden csillagok,
dalol az élet múlás peremén,
s e daltengerben én is hang vagyok,
szép, omló tenor: csüggedés s remény.”
(Dalok és megoldás, 1946)
Bálint István dicsérte, a Kéz a kilincsen című
kötetet méltatva, a költőnek azt a képességét, hogy
verseiben a teljes embert fejezi ki érzés és gondolat
egységében. Ez az állítás igaz is meg nem is, de ta
lán inkább nem. Igaz, mert Ács verseinek összessége
valóban a költő érzelmi világának és gondolatiságá
nak kiválóan kimunkált kifejezése. Nem igaz, mert
egy-egy költemény vagy akár verscsoport csupán
egy hangulat, egy kedélyállapot vagy egy probléma
kör fénytörésében mutatja az embert. Nem igaz,
mert a Kéz a kilincsen csupán egy szűkebb válo
gatás, s a recenzens nem is tudhatott az íróasztal
fiókjában maradt, a költői világ mélyebb, igazabb
rétegeit feltáró és még hosszú éveken át érlelődő
darabokról. Akkor egyébként az alkotó és a közös
ség utólag csak látszatnak bizonyuló harmóniája, az
új társadalom melletti nyílt elkötelezettség jelen
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tette az érzelmi és gondolati egységet megélő teljes
embert.
Tagadhatatlan: a Kéz a kilincsen, valamint a
Csönd helyett vers című kötetek — de főleg a má
sodik — már az új világban helyét meglelt ember
lírai vallomásai. A verscímek már önmagukban
beszédesek: a Piros vers, Déli altató, Munka, Vers a
kalapácsról, Versenyben a nappal, Öt szem búza
paraszttenyéren, Júliusi tarlón, Üjévre, Katona-rapszódia, Arcom a földet éri, Ahogy a tavasz akarja —
és a többi hozzájuk hasonló a költői szemlélet elvilágiasodásáról, konkretizálódásáról tanúskodik. A
jó költőt a számára öngyilkossággal azonos boldog
ságtól az a képessége menti meg, hogy a „kint”
(látszólag) eredményesen megvívott harcot „bent” az
autentikus kifejezés után kutatva folytatja, vagyis
éppen ott növekszik a bizonytalansága és a szigora,
ahol a forradalom és az eszmény (öntudatlan)
opportunistája megelégszik a gépies leírással, az
irodalom másodlagos szerepével. Természetesen a
szóban forgó Ács-versek is közvetlenebb tükrei a
kortárs életnek az előzőeknél, mi több, helyenként
idillikusak is. Nyelvi kivételességükben megteste
sülő személyességük azonban megmenti őket az
érdektelenségtől. A költőt emberként (nem mint
stilizált egyéniséget, hanem mint gyarló egyedet)
mutatják be a tömegben.
A Kéz a kilincsen című kötetnek a nyelvvé vált
életöröm képezi a súlypontját. Az élre került Piros
vers (1948) például csak a címében utal a politikai
összefüggésre. A Munkában (1948) viszont még ero
tika is akad — az otthonos közérzet kifejezéseként:
„Meleg szívekkel raknám az utcát kő helyett,
lágy húson siklanának szerelmes kerekek.”
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Ács, noha a világ legnagyobb falujának külváro
sában töltötte gyermekkorát, s még ha Szabó Dezső,
a magyar falu író-ideológusa volt is egyik bálványa,
korábban csupán mitikusan ködös képet formálha
tott magának a faluról. Egyik — már érintett —
versében a parasztra vonatkozó „borveres” jelző a
közönségesnek, az alsóbbrendűnek a szinonimája.
Ezért szinte erotikus gyönyörűség azzal egyesülni,
amihez legbelül mindig is vonzódott, de aminek
vállalásához sem lehetősége, sem pedig elegendő
lelkiereje nem volt. Ilyen értelemben a faluval való
találkozás a rendszer parancsától független magán
ügynek is tekinthető Ács költészetében. Tudniillik
„A külső alkalomnak egybe kell esnie a belső haj
lammal, mint hogyha a költő a külső alkalmat maga
teremtette volna. így ugyanolyan igaz lesz, mint a
szerelmi érzés, mint a tavasz életrehívtá virág, mint
a halál elleni építés öröme. A költő a saját gondo
latát követi, de ez az eszme beiktatja nevét az
emberi fejlődés görbéjébe” (Paul Éluard).
„És e gyönyörű szertartás után
egymásranézünk: ember és a föld.
Enyém lesz a legnagyobb tudomány,
s én a tiéd még a halál előtt.”
(Júliusi tarlón, 1951)
A magába zárt „városi” embernek (Bori Imre)
gátlásokkal fékezett, de valójában rég óhajtott,
szinte misztikus kitárulkozása ez a tudat görcseit
oldó mezei munka látványa előtt. A megkönnyebbü
lés azonban csak rövid ideig tarthat: az alkat kettős
ségét a körülmények sem szüntethetik meg, az
ocsúdás bűntudattal jár együtt. Lírai szerepjátszás
ez, nem helyszínrajz. A költő — talán emlékmozza60

Hatoktól sem függetlenül — az alkatának megfelelő
viselkedést vetíti konkrétségében is elképzelt körül
mények közé.
Az ötvenes években a leírás uralkodott el Ács
költői magatartásában. Mert ha túlnyomórészt
képzelet műve is az előző költemény, mégis a riport
szerűség benyomását kelti. Ácsot a sejtelmek, ér
zések, gondolatok és az irodalom helyett az élet
látja el témával. Ez tehát a lírai realizmus korszaka.
Tipikus példája belgrádi egyetemistáknak ajánlott,
a Gólya című, több egységből álló költemény (1952),
mely a korábbi évek problémaérzékenységével, de a
megoldás szellemességével és megnyugtató határozott
sággal lep meg. A költő itt már oly közel kerül a
tapasztalati valósághoz, hogy a prózaiság, a költőietlenség, a régebben megvetett banalitás fenyegeti.
Helyenként egy ötletes jó tanuló verses írásbeli
dolgozatára emlékeztet:
„Az állomás előtt áll.
Hova csöppent, jaj, hova csöppent?
Valahogy így vesznek el a kisgyerekek.
A világ, amit húsz évig tanult,
egyszerre kifordul belőle,
a dolgoknak nincs ismertetőjelük,
hogy: „sarki Pista bódéja” ,
vagy: „Sztipán hordár targoncája” ,
vagy: „plakátoszlop a köpködőnél” .
Gerold László az ehhez hasonló, ritkán előforduló
szövegekre gondolt, amikor a Csönd helyett vers
kötet kapcsán helyenkénti „együgyűség”-ről beszélt.
A Gólya némely helyzetében különben nem nehéz
ráismernünk A szegény kisgyermek panaszai Kosz
tolányijának ihlető, bátorító példájára.
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Megverselt politika, programversek

»

Miként tárgyaltuk már: a negyvenes évek máso
dik fele kétes értékű művelődéspolitikai parancsá
nak csupán egyetlen alkalommal engedelmeskedett
Ács Károly, még ha a vállalkozás nagy erőfeszítésébe
kerülhetett is, hiszen tőle idegen tartalmak számára
kellett az egyik legszigorúbb műforma, a szonett
egyéni változatát megteremtenie. Maga a politika
csak 1950 első hónapjaitól, a sztálinizmussal való
konfrontálódás pozitív eredményei láttán lelkesíti.
Ha 1949-ben még azt súgta önmagának: „Várni, és
túlakarni néha kicsit a mán, / még ellenére is — ez
az én politikám” , akkor rövidesen szertefoszlanak
előítéletei, és „túlakarás” helyett az időnek a saját
véleményével egyező parancsát teljesíti. A pusztán
képzeletben vállalt költő-partizán szerepet — melynek
lényegét Lukács György világította meg legsokolda
lúbban — a Szovjetunió nagyhatalmi törekvésével
való szembeszállás idején sorkatonai önkéntesség
váltja fel. Jellemző, hogy az idézett Politika (1949)
című verset az Üzenet odaátra követi, mely viszony
lag gyorsan, a Magyar Szó egyik 1950. decemberi
számában látott napvilágot. A versnek már a Szkhárosi Horvát Andrástól vett mottója is a függetlenség
és a szuverenitás gondolatát tartalmazza: „Idegen
nép országodban nyakadra ül neked, / Tisztessége
nagyobb leszen, hogynemmint teneked, / Ő fő leszen,
te fark leszesz, parancsol teneked.” A versben az a
rendkívüli, hogy a fiatal Ács, a magyarságát vállalva,
olyképpen korholja saját fajtáját, ahogy azt az egy
kori prédikátorok és a későbbi prófétaköltők Petőfi
és Ady tették:
„Fáj bennem minden, mi magyar,
és mégis, hogy fáj, ez a büszkeségem,
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mert csak a közöny ravatal,
s nem örök a szenny, hogyha él a szégyen.”
A költőt nyugtalanító fájdalom, az égető igazság
kimondása sürgeti, hiszen önmagának tartozik azzal,
hogy a szomszéd ország fejére olvassa ítéletét. Ter
mészetesen nem a gondolatok magas röpte állítja
meg a mai olvasót, hanem az a frappánsság, mellyel
a költő megfogalmazza nemzetisége véleményét az
adott körülmények között.
A vádlott szempontjából azonban nyilvánvaló az
általánosítás igazságtalansága. Talán ezért születik
meg a következő évben Üzenet odaátról címen az
árnyalás, módosítás, a részleges palinódia. Ebben a
költő másképpen azonosul azokkal, akiknek szolga
ságát előzőleg egyoldalúan kárhoztatta. Most a
kényszert, a tehetetlenséget, a kiszolgáltatottságot
hangsúlyozza, miközben nyilván nem a hangadókra,
hanem az erőszak néma tűrőire céloz. Az elveszettség, az önmarcangolás fájdalmas hangja szól a költő
által megszemélyesített, sztálinista béklyókat viselő
magyar társadalomból. Az együttérzés a határ és az
ellentétes lehetőségek ellenére is közösséget teremt:
„Mert tudnotok kell rólunk, akik vagytok
rabhazán kívül, s látnotok a kapcsot:
minket is akar, mit ti sem akartok.”
A befejezés tömörsége szinte rejt vény szerű, pedig
aligha lehet kétséges, hogy a világra a maga „szabadság”-modelljét rákényszeríteni igyekvő tirannizmus
„akarására” céloz a költő. Az Üzenet odaátról az
előbb tárgyaltnak a kiegészítő ellenpontozása, tehát
az alkatnak tipikus, az egész munkásság során vari
álódó megnyilatkozásmódja.
Azonban az önvédelemre berendezkedett államban
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is bizonyításra szorul az elkötelezettség; másrészt
pedig a költőnek különben is meg kell bizonyosodnia
tevékenységének társadalmi hasznosságáról. Ha po
litikailag egyértelmű is a fiatal költő magatartása,
költészetnek és haladásnak a kérdését képtelen
egyértelműen megválaszolni. A 7 Nap egyik augusz
tusi számában közölt (egyébként második megje
lent) verse azt mutatja: egyelőre még nem meri
vállalni a teljes öntörvényűség kockázatát.
„Nekem álom
a mesterségem. Én költő vagyok.
A mát jövőbe nőve látom.
S nem hazudok, ha nagyot álmodok.
Mit a munkás ébren felépít,
álomban ugyanazt csinálom én;
így váltja fel újjal a régit:
való és álom, gyár és költemény!”
(Bocsánatkérés az utcasarkon egy
ismeretlen járókelőtől, 1950J
Ez a palinódia félénkségből ered, ezért nincs
esztétikai hozadéka. Az idézet első szakasza fenn
tartja a poéta számára a jövőbe nézés jogát. A
fáklyavivő, utópiába merülő forradalmi romantika
pozíciója ez — az emberekbe vetett bizalom talaján.
Az eredmény más, ha a jelent nem engedelmesség,
kötelességérzet szépíti meg, hanem a hit, a lelke
sedés erkölcse. A költő tehát elsősorban önmagának
tartozik a mának a megszépítésével, a jövő csábító
képeinek a megidézésével és csupán másodsorban a
társadalomnak. Fagyejev ezt a következőképpen
mondta:
. .mi olyan társadalom képviselői vagyunk,
amelyben a művész szubjektív reménységei egybe
esnek a társadalmi fejlődés objektív alakulásával,
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mi a reális valóságban is találhatunk élő embereket,
akik az új erkölcsi elv hordozói.” Lukács egyik ön
bírálata szintén hasonló gondolatokat fejteget: „A
szocialista realizmust... az embereknek... a pozitív
oldalai érdeklik, az újító munkástól, a szövetkezetért
harcoló paraszttól egészen a proletár forradalom, a
szocialista építés... legnagyobb hőseiig.”
Ezzel szemben az idézet második szakasza függő
séggel váltja fel az előbbi szabadságot. A primér
mozzanat lenini értelemben szekundérré lesz: „Az iro
dalmi munkának az egyetemes proletármunka ré
szévé kell lennie, »kerekévé és csavarjává« annak az
egyetlen egységes nagy... gépezetnek, amelyet az
egész munkásosztály öntudatos élcsapata mozgat.”
Ezzel a fiatal Ács meggondolatlanul a visszhang
színvonalára süllyeszti a művészetet, az ontológiai
függetlenségét korlátozva, hiszen a funkcióba húzódó
költészet önmagát semmisíti meg.
Nem egy ekkori Ács-versnek a költői lelkesültség
kölcsönöz jelentőséget: az előbb érintett meddő
elmélet nem válik gyakorlatává. Mikor tehát verset
ír a kalapácsról, akkor e vállalkozás részben azért
nem idegen tőle, mert a tárgyak kezdettől fogva
vonzották képzeletét, részben pedig azért, mert ha
rövid időre is, fel tud oldódni a korábban kizárólag
gyanakodva szemlélt mindennapi munka forgatagá
ban. Az élmény az övé: az ő nyelvén szólal meg. A
mai ízlés természetesen felszínesnek, naivnak érezné
— ez azonban más kérdés.
„Bizony mondom: jelentenek a hangok,
s mondom: nemcsak embernyelvű a vágy.
A ma üllőjén okos szavakat kong
ez a költő, ki döglött vasdarab volt:
a kalapács.”
(Vers a kalapácsról, 1951)
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Az efféle társadalmi öröm akkor is feltör e köl
tészetből, amikor már az elhallgatással is küszködnie
kell és — éppen ezért — giccses az idill:
„s ha kihajolok, átellenben
hurkot vet a hegy zöld szalagja,
és a Duna rendíthetetlen,
ős türelemmel bogozgatja...),
nézem, hogy épül ki előttem
az új negyed; ránő a vízre,
már át is lépte ferdeszögben
a Szabadság-híd merész íve!”
(Este, ha kinézek a hídra, 1981)
Ez a vers is az építő munka „óriásait” dicséri a
televízió „törpéiével szemben, s az erkölcsi igazsághoz
nem is férhet kétség. De az esztétikaihoz már igen.
A probléma az, hogy a költő már csak nagy távol
ságról lehet tanúja az alatta lüktető életnek: így
viszont szükségképpen sematikus a látás. Alkotó jókra
és papoló bürokratákra osztódik a világ, a már-már
agyonszennyezett Dunából viszont csak a „rendít
hetetlen, / ős türelem” látszik. Olyasmire vetíti rá
Ács a bensőség, a szépség látszatát, ami — s ezt
saját maga tudja legjobban — mindennek legfeljebb
a lehetőségét tartalmazza. Legfeljebb — tudniillik
létünk és haladásunk rajtunk kívül eső okokon, pél
dául a nagyhatalmakon is múlik. A vers idillikusán
optimista hangulata nem is vehető teljességgel ko
molyan, hiszen erre a költőtől már régóta elidege
nedett látásmódra alig akad példa az utóbbi évek
ben.
Ami most bizalmatlanságot keltő elem, az az
ötvenes években könnyedén és jólesőn játszott
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szerep. Akkor még a dedukciót, a társadalomtól
kapott általános programot indukció, konkrét és
eredeti megfigyelés, megdöbbenés frissítette. A
libanoni invázió hírére született Két part (1958) a
kellemes béke és a dühödt háború egymással szem
ben álló képeivel provokálja az ember igazságérzetét.
Az ilyen üzenetet közvetítő vers a hatvanas években
elerőtlenedik, formalizálódik, és a kihaláshoz jut
közel. Az új helyzetben a régi büszke igazságok szinte
komikusán hatnak. A költő a saját, a konformizmus
nyavalyáját közvetve remekül kipellengérező versei
ről is megfeledkezik, amikor fanyarságában kifakad:
„Az emberiség nagyobbik fele taknyos,
Eszmék helyett mini-szoknyához kapdos.
Adj neki fegyvert: rád süti s nem néz vissza.
A kommunista őneki konformista.”
(Rigmusok, évfordulókra, 1969-1970/

Érzelem, dal, elégia
„Ács Károly és még Fehér Ferenc arra ébresztettek
bennünket, hogy mostanában különösen szép a haj
nali derengés, a pacsirták szebben énekelnek, a csók
jobb izü, a tavasz virágosabb, a nap melegebb” —
írja Gál László a 7 Napban 1961 januárjában a Csönd
helyett vers című Ács-kötet kapcsán, s azt is meg
jegyzi, hogy a fiatal költő „mindjárt verset írt csönd
helyett, mert lármás, nagy csönd volt akkortájt minálunk...” Másképpen, de lényegében ugyanezt
mondja Bányai János is 1978-ban a költő addig
közölt legjava verseinek ismeretében: „Ács Károly
verseiben az élményiségnek, a megéltségnek, az
érzelmi és hangulati tapasztalatoknak igen nagy
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szerep jut. Nagyobb is talán, mint a valóságos in
tellektuális — mondjuk bölcseleti — élményeknek.
Vagyis, a szabad szemmel látható formajegyek mö
gött mindig egy mélyen megélt élet, sőt azt is állí
tani merem, hogy egy közvetlen lírai élmény mun
kálkodik. Ami azzal is bizonyítható, hogy újabb
költőink között éppen Ács Károly versei szólnak
gyakran a szerelemről, éppen az ő verseiből hang
zanak ki oly sokszor az alapvetően lírai érzések, a
szorongás, a félelem, a színek, a titkok.” Hasonló
gondolatoknak ad hangot Dér Zoltán is 1979-ben.
A kritikusok által érintett magatartás az ötvenes
években vezérszólama lesz e költészetnek, s ha nem
is mindig ilyen formában, de később is — különösen
mostanában — fontos elem. Ennek az élménykörnek
az eluralkodása a gátlások alóli felszabadulással
függ össze. A fiatal költő belekóstol a szerelembe,
értelmét látja munkájának, s — átmenetileg — meg
barátkozik önmagával és a szavakkal. A könnyed
ségnek, súlytalanságnak pedig líra, dal a költői
következménye.
Ahogyan az erotikából az ötvenes években érzelem
lett, úgy alakult át a drámaiság dalszerűséggé. A
Kéz a kilincsen még lázas öleléseket versel meg,
miközben a költő vigyáz: nehogy az extázis elvonja a
figyelmét attól a szereptől, melyet a társadalom
jelölt ki számára.
„Napos, szerelmes meztelenség
s nagy földi csók
feszengeti két ember testét
és a valót.”
(Dal a szerelemről, 1950)
A pogánykodás a kor ízlésének és a fiatalember
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ösztönei szabadságának egysége. A kezdetet a gát
lások és olvasmányélmények által táplált gőg jelzi:
„Szeretlek és ez több tenálad,
mert ha csak csók tapasztja szádat,
nem szerelem, bár nem utálat.”
(M int pohár víz, 1948)
Az érzelmi bensőség azonban egyre fontosabbá
válik számára, s ez abból is látszik, hogy nem egy
versében tisztelettel, szinte alázattal említi „a sze
relem” fogalmát, nem egészen függetlenül a Bori
Imre által oly fontosnak tartott vizsgálódó hajla
mától, mely néha nem csupán a cselekvőkészségére,
de a gondolataira is paralizáló erővel nehezedik, és
néma vergődést, tudatküszködést eredményez. Ezzel
szemben a harmóniához közel jutott ember verse
könnyed hangulatot áraszt, de egyben sekélyesebb
is, hiszen az új szókapcsolatokkal megfogalmazható
lélekállapotok megritkultak. A költő felébredt, a
vers elhalványult:
„Tíz év előtt írtam először verset
(akkor még nem ismertem a szerelmet).
Tíz év. Tíz május. Tíz évgyűrű a fán.
Most már ismerem. Igazán.”
(Kósza sorok 1955 májusán)
A versírás állapotát vagy akár a költőt az életben
nem szabad összetéveszteni azzal az olykor már-már
idillikus egyensúllyal, amit egyik-másik verse sugall.
Az Ács-vers könnyedsége tudniillik nem a léhaságnak,
hanem a költői tudásnak az eredménye; annak
tehát, hogy a költő megküzd a szavakkal:
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„Sok cifra szó közt keresgélek,
amíg rátalálod a csöndre”
— írja (Aki mindig elkésik, 1953). És valóban: Ács
Károly munkássága második évtizedében, népszerű
sége csúcsán is viszonylag kevés verset alkotott.
Hogy végsősoron ebben az időben is a nyugtalansága
ihleti, azt idézett versében is bevallja:
„Engem valami mindig kerget,
engem valami mindig kérdez

Sajnáljatok meg, futó percek,
amit teszek, tehessem végig.
Nyugodjék szegény, hajszolt szerzet,
érkezzen, aki mindig elkésik.”
A költő a terhét érzékelteti, ami azonban mégis
úgy látjuk, hogy könnyedén halad vele.
Szenvelgésről akkor beszélünk, ha a kínok nem
igaziak. Ács kafkai, babitsi típusú költő: nála a
szenvedés alkati kérdés. Inkább arról vitatkozha
tunk, hogy a szavakért, az igazi jelentésért vívott
harcot sokszor a szerelemnek az álproblémái takar
ják el. Jól látja Kibédi Varga Áron, hogy Ácsot ekkor
„egyfajta modoros egyszerűség fenyegeti” , de csak
fenyegeti, és csupán azért, mert korábbi költészete
mélyebb szorongásból fakadt és — miként a később
előkerülő „zsengék” bizonyítják — változatosabb
volt. A költő természetéből következik a szerelmi
témájú versekben érvényesülő magatartás, ám a
funkció csökkenti az ellenpontozás vagy a változat
teremtés lehetőségét.
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A mívesség, a tudás, a megtalált szerep az önfe
gyelem kialakulását is megkönnyíti. Ennek köszön
hető, hogy több mint tíz év vajúdás után meg
született a megformált ösztön és érzelem képekben
rendkívül gazdag eredménye, a magyar irodalom
egészében is kiemelkedő mestermű, a Máglya című,
sorrendben a harmadik szonettkoszorú (1954-1962).
A kritika Utasi Csaba részéről (1963) túl szigorú és
elhamarkodott volt, mikor azt állította, hogy „K o
runkban a költő aligha választhatja belső kényszer
ből mondanivalója kifejezésére a szonettkoszorú
struktúráját” — hiszen a költőnek a káosz elleni
küzdelem is lehet a célja, a forma pajzsa pedig a
harci eszköze. A Máglya a szenvedélynek az ápolása
és irányítása, s mint igazi költői munkát lehetetlen
ség érzelemre, formai bravúroskodásra, értelmiségi
vívódásra redukálni. Képekben tobzódása különféle
elemeket olvaszt magába. Azt is vállalja itt a költő,
amit más szerelmes verseiben a dalszerűség, az
alkalom és az illem kedvéért elhallgatott: a dilemma
feltárása után az ösztönök felszabadítása mellett
dönt.
Az ötvenes években sem az időhiány, sem pedig
az erkölcs nem engedélyezte a férfi és nő kapcso
latának ilyenfajta kifejezését, a szerelem öncélúságának gondolatát.
Részben egy új, az Ács-nemzedék poétikájával
ellentétes műeszmény térhódítása miatt, részben
pedig azért, mert a költőnek is csalódnia kellett
abban a harmóniában, melyben versei egy nagyobb
csoportjának írása idején hinni igyekezett — a költő
dalainak íze is fanyarrá lesz a hatvanas évek köze
pétől kezdve. A formának és a tartalomnak az
ellentmondására Dér Zoltán figyelt fel a Téli vázlat
(1965) című költeménnyel kapcsolatban:
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„Ének füstje kormoz
Füst éneke fázik
Csont koccan a csonthoz
Megfagyunk hazáig
Havak fehér korma
Befelé permetez
Miértünk ki szólna
Ha egyszer vége lesz”
Az ilyen fajta verseken az elégikusságnak is
nyoma van, de mi is egyoldalúak lennénk, ha elha
markodottan arra következtetnénk, hogy e maga
tartás egyértelműen válságnak a következménye.
Valójában a költő legkorábbi versei között is ta
lálunk nem egy elégiát vagy elégiához közel álló
verset. Ilyen a Búcsú a barna szobától (1948), vagy
a még Kosztolányira figyelő Szavak f i 948). De két
ségtelenül e hangnem vált tónusmeghatározóvá olyan
későbbi kiváló alkotásokban, mint az Emlék, télben
(1971), Nádas tavon (1974) és a Batyuim (1978). Igen
fontos az a tény, hogy e nosztalgikus-elégikus han
gulatú verseket maga a költő is szerette, és néhányat
közülük az Ének füstje, füst éneke című gyűjte
ményébe is besorolt.
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SZELLEMI KÉTE LYEK

A harmónia hiánya, az ész ellenzékisége
Ács Károly költői cinizmusát legelőször Végei
László tette szóvá 1966-ban a Hídban közölt tanul
mányában, míg egy évtizeddel később Bányai János
ugyanott az Ácsnál kezdettől fogva kimutatható iró
niáról értekezett. Korábban fejtegettük már, hogy
ez a magatartás a költő Bori Imre által többször
hangoztatott intellektuális
fölényével,
eredendő
szkepticizmusával van összefüggésben. A számtalan
bizonyíték szerint tehát lehetetlen a költő iróniáját
„periférikus tünetinek tekinteni, miként Dér Zoltán
teszi egyébként fontos pályarajzi áttekintésében.
Az észnek a politikai gyakorlattal, a tartalmatlan
verbalizmussal szembeni fölénye már 1948-ban, Üj
élet koszorúja című szocrealista szőnettkoszorúja
közlésének évében is kifejeződik; Gyűlést eremben
című verse a korszak leghitelesebb sorait tartalmaz
za, de — szinte hihetetlen — mind a mai napig
csupán egyetlen alkalommal, 1964-ben a Hídban ki
lőtt napvilágot:
„Hogy hallgatnak a testek, e
rozzant, ó fogasok,
és rájuk vetve hevenyén
hogy kókkad, lóg a sok
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szín, tapintás, gyűrött vonal;
az anyag megmeredt,
és felvigyorog a halál
csörgő szavak megett.”
A fiatal költő a szonettkoszorú alapgondolatát
vonja vissza:
„Az észt uralja itt a csend,
az embert az anyag.”
Az ész fölénye hasonlóképpen az Utasokban (1949)
is hírt ad magáról, noha a rezignáltság (keresztény)
humanista költők hangnemére emlékeztet. A vil
lamos itt a világ metaforája, melyben az emberek
az ülőhelyeket vadásszák.
A fiatal költő többször is harcol gyanakvó haj
lama ellen, s e küzdelem az akkori — mérsékelteb
ben dogmatikus — művelődéspolitikusok számára
rokonszenves lehetett. A költő fülébe „kis, kócos
ördögök” , „rossz manók” suttogják, hogy „legna
gyobb úr: erő és érdek” (Eszmélet, 1950). Ami itt
csak rossz sejtelem, az másutt nyílt megállapítás:
az első verseskötetben a Szavak a poszton (1952) is
helyet kapott:
„A vas vonzása megszűnt. Vér és
arany ős harca
folyik még, de változó parancsra.”
A gondolat — töményebb formában — évtizedek
múlva is él: „Rémes telű / ür-lét-mese” ( Ülésterem,
1977).
A Tanú 1957-es évszámot visel, és egyike Ács Ká
roly leggyakrabban közölt műveinek. Hogy a költő
rendkívül fontosnak tartja, abból is látszik, hogy az
74

Ének füstje, füst énekében az időrendi sort átugorva
az első helyre került. A költő kezdetben kívül álló,
cselekedni vágyó volt, azután egy ideig vállalta, vagy
legalábbis vállalni igyekezett a szerepet, majd az
ötvenes évek közepén félreérthetetlenül a szemlélődő
posztjára húzódott, a közösségi erkölcs rabsága alól
végleg felszabadítva a költői szó egyetemesség-igényét.
A Tanú egy nemzedék tapasztalatainak összefogla
lása, és annak a költői erkölcsnek a körvonalazása,
mely ellen néhány év múlva a Symposion-gárda lép
fel a saját elképzeléseivel. Már az első sorok is el
árulják, hogy Ács a lényeget illetően ott tart, ahol
egy évtizednél is korábban; tehát gondolati síkon,
miként a költők általában, önmagát ismétli: tudni
illik az álmok elhagyását, fölülmúlását konstatálja.
A régi probléma időszerűségét, önmaga élethez szok
tatásának belső parancsát „tanulásának” ténye mutatja: a költő „egy szál életének” vállalásához, testi
léte igazságához szeretné véglegesen hozzászoktatni
magát, szemben a „vértanú hazugságok”-kal. A vers
megértését a sorvégi központozás mellőzése még
bonyolultabbá teszi, s talán ezért sem történt eddig
kísérlet az elemzésre, holott vitathatatlanul ars
poeticáról, az egész életművet behálózó motívumok
összefogásáról van szó. Az álmok és a hazug pró
féták elutasítását ugyanis a „halál szelíd iszonyata”
követi, mint a valóságérzékelés árnyaltságának fel
tétele. E motívum nem gépiesen sorakozik fel, mert
— más értelemben — a „vértanú hazugságok” is a
halállal vannak összefüggésben. A helyesen felfogott
élet legalább ennyire nyomatékos ihlető erő, ám
Ács mélyen etikus, nagy önismerettel rendelkező
ember, aki emellett őszinte is és van bátorsága a
maga bizonytalan ellentmondásosságában feltárni
önmagát.
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Ha á hazug vértanúságot a halálnak egy hitelesebb
felfogásával ellenpontozta, majd ezt is — az első
sorok gondolatához közel — az elfogulatlan, de nem
naivan könnyelmű jelenlét lehetőségével egészítette
ki: a természet (füvek, madár) motívumának felbuk
kanása ennek az érvényességét is korlátozza. A ter
mészeti jelenségek fenyegetése, pontosabban a be
léjük vetített szorongás mind a „halál szelíd iszonyat”-át, mind pedig „a tanú szenvedélyét átértékeli,
szorongássá fokozza le. A „Tanulok hát” — a Né
meth Lászlóra emlékeztető büszke szerénység gesz
tusa — egyben visszatérést is jelent a kezdet erköl
csi-gondolati alapállásához.
E versben már félreérthetetlenül felbukkan a köl
tőnek részint a tehetetlen humanizmusából, részint
belső és külső ellentmondásainak feloldására való
képtelenségéből eredő cinizmusa. Ügy tesz, mintha
lehetőség lenne számára „Egy szál életére” esküdve
„jószívvel / leszámolón, akaratos-szelíd / gépek
gyanánt örülni” , de mindjárt jön az ezzel ellentétes
alternatíva is: az eddig csupán sejtetett lelkiismeret
szava, „a hangos vád” imperativusa. A továbbiakban
arra is fény derül, hogy az első versszakban a „vér
tanú hazugságok”-kal szemben álló „egy szál élet”
nem erkölcstelen individualizmust jelentett. A
futás” , a „vallani” és a „tagadni” elve maliciózusan
a közösségben élésre, a sorstársi helyzetre utal. A
„szelíd / fogcsattogtatás” a morális felháborodást
és annak korlátozott sikerét jelenti. Hogy a költőnek
a közérzetét társadalmi hitetlenség terheli, azt a
„lenyelt falat” , valamint „az egyedül hagyott gyer
mek” formájában hangsúlyozódó öngúny mutatja.
Mi marad ebből végül? Ha a rossz lehetőségek
elvont tagadása pozitívum — akkor az. Becsületes
relativista: nem tudja, miképp lesz hű vagy hűtlen
a mához; nem vásárol elértéktelenedett eszményeket,
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de érzi és szenvedi a vallomás kényszerét. Csende
sen emésztődni az egyén és a közösség bűnei miatt
— vagy pedig vinni a szót a többség nevében: az
esztétikai kényszer az elsőt parancsolja, az erkölcsi
igény a másodikat. Ács — munkássága során — hol
az egyikre hallgatott, hol a másikra. Az indulás évei
— a külső feltételektől is függően — az elsőnek
kedveztek; a szocrealizmus liberálisabb változata a
korábban is lappangó, formaváltozatokkal szelídített
erkölcsi énnek ad szabad utat. Ennek tovatűnte s a
költői elismerés megszerzése az esztétikai és az
erkölcsi princípium szabad szembesülését tette lehe
tővé; az eredmény: némaság. Először elvileg, a po
étika szintjén; azután pedig gyakorlatilag.
„Se gyáván hangos, se hősin szelíd
Szigorú szívvel állok egyedül
Vallató mához idézett tanú”
A perspektívát illetően milyen végkövetkeztetés
az, mely a hangosságot és a szelídséget egyaránt
elveti? A szigorú szívű egyedüllét emberi helytállást
jelenthet, de költői magatartást az előző évek szel
lemében már nem. A költőnek választania kell vagy
— ahogyan Ács is cselekedte korábban — eklektikus
ellentmondásossággal mindkét princípiumnak hangot
adni. A humánum szempontjából a vita tovább
folytatható. Vajon a „szigorú szív” felment-e a
„bűntől néma”-ságtól? Hogyan — ha a „hangosság”
és a „szelíd”-ség egyaránt elvetendő? Nyilván a
mindennapi feladatok végzése által, a beilleszkedés
következményének megfelelően. A szorongó kiszol
gáltatottság közérzete egyezik az ilyen állapottal,
erről azonban később részletesebben beszélünk.
A közösségi magatartását az átlagemberhez iga
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zító költő, aki kénytelen belátni, hogy „Elvek ellen
küzd a szellem” , valósággal rákényszerül a játékos
ságra:
„A valóság
furcsa jószág
bárhol fogom,
híg fogalom;
felbonthatom:
hulla-atom
csak az álom
ban találom”
(Kleofás bölcsköpései, 1962-67)
Amilyen gyorsan érkezett a szerep, olyan hirtelen
tovatűnt. A konformizálódás éveiben a fal az em
berek között egy időben lett fizikai realitás és össze
tett szimbólum. Ács költői munkássága harmadik
évtizedének közepén többször is felhangzik a fáj
dalmas motívum:
„Holt kő. Élő bőr. A tér teste.
Falon túl én, falon túl te.
Döngetjük szemmel, ököllel, szóval.
Ami átszáll: egy kiáltás, egy sóhaj.”
(Négy sor a falról, 1966)
Másutt a természettudományi tapasztalat, az anyag
végtelen összefüggésrendszere s az ennek felismeré
séből eredő nihilizmus felől alakul ki ugyanaz a
helyzetkép: „Fehér falak közt kalapál / vérpamacs
szívem” (Laboratórium, 1967). Másutt a rím kedvéért
ismétli meg saját közhelyét: „Arany helyett salak. /
Emberek közt falak” (Kleofás bölcsköpései, 1962-67).
Ha a Tanú nem csupán a motívumok sűrűsége
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miatt volt bonyolult vers, hanem a formai megoldá
sok miatt is, akkor a Gyökér és szárny (1968), a
másik nagy Ács-vers tudatosan s a költő világszem
léletének megfelelően, szinte erőszakosan több
értelmű: az összetett vagy toldalékos szóalak a sor
végén kettéválik, és a második egység — más jelen
tést sugallva — új sorba kerül. Nincs róla külön
felvilágosítás, de a képzőművészeti ihletéshez aligha
férhet kétség:
. .a szárny
csonkok bokatájt kizöldülve szárny
csírák lesznek beférkőznek az út
burkolat alá”
Elmélyültebb olvasás során kiderül, hogy a káosz
látszólagos: a vízió nem öncélú, a költő nagyon is
jól tudta, mit akar. A kezdet egyes szám első sze
mélye magára „az emberre” vonatkozik, akinek
történelmi sorsát hol pozitív, hol pedig negatív je
lentésű képben látjuk megtestesülni. A megtett „jó
darab” út még haladást, emelkedést ígér, az utána
következő közlés, a „csak lépés / sel mért távolság”
az egyéni és korlátozott lehetőségek hangsúlyozása
által már ironikus leértékelés. A két egymással ellen
tétes princípiumnak, a gyökérnek és a szárnynak az
egybekapcsolása hangsúlyossá és egyértelművé teszi
az iróniát. Determinizmusnak és szabadságnak a
kiegyenlítése ugyanis nem más, mint játék a sem
mivel: a gúzsbakötött ember táncművészete. Felesle
ges külön fejtegetni, vajon a gyökér formájú és
funkciójú „szárnycsírák” miért éppen „az út / bur
kolat alá” férkőznek be. Ha tehát nincs szárnyalás,
csupán botorkálás, akkor csak az emlékezés suhan
hat. Nem véletlenül emeli ki ezt a kifejezést angol
formájában („remember”), hiszen a múlttudat el
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uralkodása a nietzschei „örökös visszatéréssel, a
reménytelen
tehetetlenséggel azonos, különösen
akkor, amikor „könnyelmű ballépésére, „denevér- s
lepkeszárny páros kísértéséire kell ügyelni. A be
fejezés tanúsága szerint a költő ahhoz vonzódik,
amitől szenved: az ember feloldhatatlan ellentmon
dásaihoz. A naiv idealisták feltétlenül cinikusnak
tartanák; az ő számára tudniillik a gyökérszárny
elveszítése „szárnnyá” alázást jelentene (a végtelen
ben? vagy a keresztény mitológiával feleselve?). Mi
után láttuk az áramlást, az örvényeket, végül annak
a tiszta képletével állunk szemben, ami kicsapódott:
„BÁRMEDDIG TART AZ { ü l j AKÁRHÁNY
VÁLASZT EL 1NEHÉZ]

CÉLJÁTÓL AZ

[EM BE^j

SZÁRNYA |GYÖKÉR |ÉS A GYÖKERE |SZÁRNY^
Nem más ez, mint szellemes paradoxon. Miféle
í fiktív cél felé való) haladás az, melynek útburko
latot gyökérként feszegető szárny az eszköze? Ácsé
hoz hasonlítható költői bravúrral kevesen mondták
századunk magyar irodalmában, hogy: nesze semmi
— fogd meg jól!
A versben megtestesülő, illetve belőle kioldott
elvtelen elv sokkal elfogadhatóbbnak tűnik, és az
„út” szimbólumnak a jelentését is könnyebben meg
értjük, ha az indító okokra, a Tanúban is érintett
„vértanú hazugságokéra gondolunk.
Bohócruhában
Nem egy homályos jelentésű, elemzéstől nem
bolygatott költeménye akad még Ács Károlynak.
Ezek közé tartozik az 1969-ben írt Tanács, újság
olvasóknak második változata is, mely prózaszerü
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szabadverssé oldja az első változat szűknek bizonyult
szonettformáját. A vers először egy mindennapi mű
velet előkészületeit mutatja be, de oly nyomatékosan,
hogy az irónia félreérthetetlen. Azzal kapcsolatban
szertartásról, rendkívüli értékről beszélni, aminek
pusztán jelző, közvetítő szerepe van, egy poéta
doctus esetében nem lehet több blöffölésnél. Az új
ságolvasás, a mindennapi tájékozódás formasága
ínyencséggel, esztétikai élvezettel egyenlítődik ki.
Ezzel a mindannapi élet komfortigényét, kellemes
ségvágyát húzza alá a költő — gúnyként és öngúny
ként. A tartalom és a forma kiáltó ellentéte külö
nösen századunk évtizedeiben nyilvánvaló. A magát
kényelembe helyező olvasó nemegyszer csak elide
genedésének fokában különbözik a középkori nyil
vános kivégzések nézőitől; ő csupán tudomást szerez
mindarról, aminek ősei közvetlenebbül lehettek
tanúi.
Ács képtelen naiv, a lét mai feltételeit problémátlanul elfogadó olvasó lenni. Költőiségénk e különbö
zőség tudata képezi felhajtóerejét. A nyárspolgári
szokások beismert tehetetlenségből is eredhetnek; a
költő mindenesetre úgy tesz, mintha felvenné velük
a harcot. Látványosan igyekszik megszabadulni a
kényelem különféle kellékeitől. A túlzott kényelem
közismerten tompítja a szellemi éleslátást, ezért a
költő — most már félreérthetetlenül bohóckodva —
a jógát ajánlja legmegfelelőbb előkészületként. Mert
„Aki legalább / két percig nem bírja ki víz alatt, /
nem is igazi újságolvasó” . De még ennél is tovább
megy, méghozzá a groteszk felé. Valósággal tanács
talanságot okoz, amikor csak „csikorgó / foggal,
karommá görbülő tíz ujjal” kaphatja el „a kellő
hangulatot” . A maximális testi készenléthez, a jóga
gyakorlat eredményéhez a dühös zaklatottság lélekállapotát társítja, majd a rendkívüli, életveszélyes
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körülmények fontosságát domborítja ki. Az abszurdumig fejlesztve — a költő célkitűzésének megfele
lően — önmagát semmisíti meg a gondolat. Az
abszolút kényelmetlenség teljességgel lehetetlenné
teszi az újságolvasást; ez lenne vajon a vers üzenete?
Nem tudtuk ezt már egyébként is? Nem simára
taposott úton halad nehézkesen a költő?
A vers indokoltságát akkor érthetjük meg, ha a
benne megfogalmazódó lélektani helyzetre ügyelünk,
arra a tehetetlenségre, mely a groteszk képeket meg
teremtette, a nevetést pedig felszabadította. S még
valamire: a felesleges nyugtalanságot kifigurázó
szatirikus szándékra. Nem lesz jobb a világ, ha
kínzom önmagam. Az újságolvasás itt azért vált
verstémává, mert a költő csak a sajtóhoz hasonló
közvetítések útján létesíthet — akarata ellenére is
egyoldalú, egyirányú — kapcsolatot a világgal. Ö az,
aki reagál — ha éppen bosszús, odamondogató
kedvében van — , és ő az, akire nem reagálnak. Neki
magának kell kérnie még azt is, hogy a költőt
„zárjátok ki a konferenciákról” (Arckép másfél mé
terről, 1955). A kommunikáció tehát a történések
passzív tudomásulvételére korlátozódik, s ha a feje
tetejére áll is a költő, e determinizmuson semmit sem
változtathat. Ács attitűdjét ismerve azonban az
öngúny mellett a gúnyról is beszélnünk kell, mely
azok ellen irányul, akik — a felületesen gondolkodók
módján — a cselekvés illúziójába ringatják magukat,
nem véve tudomásul a lényeget, a „változtatnod nem
lehet” törvényszerűségét. A „meleg szoba, papucs,
kényelmes karszék, / narancsszörp, andalító muzsika
/ s az elpuhulás többi eszközé.. .”-nek apoteózisa
tehát a „tanács” ? Nem, de ennek tagadásáé sem.
Között, sehol — mint ahogy a legutóbbi köteteim
mondja: — „a közbülső világban” .
Jelentős költőknél a szenvedés összefügg a já
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tékossággal. Az előbbi kizárólagossága egy húrra
való korlátozódást, az utóbbi függetlenedése pedig
felszínességet eredményezne. A játék túlhangsúlyo
zása mindig a súlyok feloldásának kísérletével van
összefüggésben, s a vers értéke attól is függ: vajon
érzékeljük-e, mi az, amit a költő a szemünk láttára
képes legyőzni, fölülmúlni. Dér Zoltán a hangulata
inak kiszolgáltatott, olykor mellékesen eljátszadozó,
de alapvonásaiban tragikus típusú költőt keresi
Ácsban, és tételének bizonyítására többek között a
költőnek Glossza (1970) című versére hivatkozik.
Ezt szerinte az „elégikus fájdalom, a cselekvő, közös
ségi lét utáni nosztalgia hatja át. Akár a búcsúzó
Tóth Árpádnak az élet, az ifjúság, úgy üzen itt vissza
a költőnek a forradalom, s úgy szenved az elmúlás,
az emberi és történelmi kiiktatódás: a személyes
közösségi veszteség miatt.”
A tragikus felhangok tagadhatatlanul jelen vannak
e költeményben, még akkor is, ha a költő csupán
az ifjúságát, a lehető legáltalánosabb értelemben
vett harcainak idejét búcsúztathatja, s még azt sem
egészen egyértelműen, hiszen „az ember és az élet”
képzetéhez ragaszkodva versbe „öltözötten” sem
szívesen lépett politikai porondra. Viszont emberfeletti ember, a szó szoros értelmében vett szellem
lenne e vers szerzője, ha a forradalmár zsánerképe
nem tükrözne valamit a költő konkrét élethelyzeté
ből is. Más szóval: szerintünk egy ilyen rezignált
hangnemet (ha mégannyira ambivalens is) aligha
üthetne meg egy karikírozó szándékú, húszas éveit
taposó titán. Az ilyen — részben mímelt — elégikusság mögött szükségszerűen évtizedek tapasztalata,
valaminek (akár illúzióknak) az elvesztése miatti
fájdalom munkál. Ahhoz azonban, hogy a költő a
visszavonult forradalmár helyzetébe élhesse bele
magát, nincs szükség arra, hogy személyes élet
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anyaga, múltbeli sorsa a nyugdíjas harcossal azonos
legyen. Ami tovatűnt, sokszor negatív tartalmai
ellenére is, nosztalgiát ébreszt. Az ifjúság, az élet
lendület elvesztése formálja hasonlóvá a forradal
márnak és a költőnek a hangulatát. Hasonlóvá, de
nem azonossá. Ugyanis már az első versszakban
megelevenített helyzet tragikomikus. A kapálgató
forradalmár kertjét a költő metaforateremtő ösztöne
először süllyedő hajóvá, másodsorra pedig csata
térré minősíti át. A kert jelentéktelensége a tovatűnt
heroizmus kellékeinek a jelenbe vetítése által kap
hangsúlyt. Ács a mindennapit, a banálisat, azt tehát,
amit a „forradalmár” nem kényszerből, hanem
szabad akaratból, rosszabbik énjének engedelmeskedve választ, az önzetlennel azonosítva leplezi le.
Véletlenül sem a békés, társadalmilag hasznos mun
kálkodás itt az iróniának a célpontja. Olyan süllye
désről, romlásról van szó, amely visszatérés az
eredeti elrugaszkodás tárgyához, a magántulajdonhoz.
A forradalmár, bármely osztályhoz kötötte is szár
mazása, eredetileg az ellen viselt hadat, aminek
végül is — kénytelen-kelletlen — behódolt. A for
radalmár-lét és az egyedüli élettartalmat biztosító
magántulajdon szöges ellentétben vannak egymással.
A magántulajdont a harctérrel, a nyitott, önfeláldozó
életvitellel csak a csúfolódó kedv azonosíthatja. A
Dér-féle interpretáció egyoldalúsága viszont azért is
érthető, egyoldalúság, mert a vers — hála a már
említett bizonyos mértékű személyességnek is —
„az ember’' tragédiájának hangulatából is tartalmaz
valamit. Tudniillik a mindenkire váró halálról, „a
sötét ár”-ról, „az örökre szóló”-ról is szó esik benne.
Megértés és számonkérés ellentmondásának az
egysége tehát a költemény. A megértésé: minthogy
az ember életútjának felén túljutott költő saját
fájdalmaként is átéli az egykori harcos éveknek,
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lényegében az ifjúságnak a tovatűntél, az ember
sorsát. A számonkérésé: hiszen a téma a korábbi
eszményeit eláruló ember, aki annak ellenére, hogy
magából a költő énjéből is tükröz egy keveset, és
múlandóságában szánalomra méltó, „kapálgat”-ás
közben feltehetően jól érzi magát. S hogy ez így van,
abban az igének a gyakori tó képzős alakja is sze
repet játszik. Nincs szó a veterán belső életéről,
betegségről, fáradtságról, vagy arról, hogy csalódott
eszményeiben, mert szebbet és jobbat képzelt gyer
mekei, kortársai és saját maga számára. Csupán a
mi tézisünket igazoló látvánnyal állunk szemben: az
utolsó versszak az elsőt ismétli meg, olyképpen, hogy
felcseréli a sorait.
Képek és metaforák sorozata teszi a maga nemé
ben zárttá e verset. Mégsem teljesen, mert a negye
dik versszak állítása szerint „aki még teheti, meg
menekül” , az ötödik pedig arról beszél, hogy „vala
hol túl vad tavasz zenél / és érthetetlen virágait
bontja” . A forradalmár azonban nem szökik meg,
noha a menekülés ez esetben a bátorság szinonimája
is lehetne: a számára „érthetetlen virágok” nyilván
valóan a gyermekei, fiatalabb kortársai, régi, már
megkopott eszményeinek újjáértékelői számára illa
toznának, különösen akkor illatoznának, ha neki is
lenne bátorsága locsolni őket. Ács azonban a bátor
ság, a következetesség fogalmát a süllyedő hajónak,
deresedő csatatérnek csúfolt magántulajdonnal való
összefüggésben használja: „Mi más marad, mint
tartani a várat, / seregek híján, egyes-egyedül.” Don
Quijote-i helyzet lenne ez? Még az sem. A forradal
már már semmiféle értelemben vett várat nem véd:
a vár az eszmények vereségének, a feladott erkölcsiségnek, a lényegbeli privatizálódásnak a metaforája.
Akkor beszélhetnénk egyértelműen Don Quijote-i
vagy akár sziszifuszi küzdelemről, ha a lírai hősnek
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a tudattartalmával is megismerkedhetnénk. Ez
azonban a költő érdeklődésén kívül esik, talán nem
függetlenül a „kapálgat” ige általunk már említett
információtöbbletétől. A forradalmár mint várvédő
„a szép emlékeket” sem óvja, azokat, miként a csata
teret a dér, belepi „ a rozsda” .
A költőnek a megsemmisülés, a semmi fáj, s
azon mosolyog, aki „van”-ként akarja elhitetni a
„nincs”-et.

A szorongás hatalma
Ács úgyszólván az első papírra vetett lírai sorától
kezdve hajlandóságot mutatott a fatalizmusra. Kez
detben a költészeti hagyomány közhelyei szolgáltak
a szorongások megnevezésére. Több versében „a
sors” az ember fölött álló, befolyásolhatatlan hata
lom (Akarok? 1947; Lenni meg élni, 1947; Harag,
1948; Műsor, 1948). Másutt a múlt képvisel mozdít
hatatlan, életet béklyózó akadályt (Való s öröm a
lét fölött, 1949; Mi, 1948), vagy a megsemmisülés
tudata vált ki különös, fájdalommal vegyes meg
nyugvást (Tájkép, 1945; Egy őrült filozófus elmél
kedése, 1946). Esetenként a befelé látás képessége
eleve elrendelten pótolja az életidegenséget („én
vers-szemekkel befelé látok...” — Szakítottam, 1946;
Befelé fénylő vakság, 1946). Ugyanígy a vágy is több
ször életellenes, leküzdhetetlen erőt képvisel (Hogy
meghalhassak, 1948), de a pesszimizmusnak tehe
tetlenség, fáradtság is lehet okozója (Ha megszólít,
1948). Az allegorikus formát is a végzetszerüség, a
sejtés többértelműsége igényli: a Rögök vallanak
(1946) c. szonettkoszorú óda az anyaghoz, annak fájó
tudatában, hogy „Hiába idézzük az ős-erőt, / mi
eddig összetartott, összetört” . Az intellektus úgyszin
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tén ledobhatatlan teher: „Csak tűnne, tűnne rólam
/ gondolat gúnyos átka!” (Tépelődő, 1947), de egy
szerűen az időjárás is bénítólag hathat a kedélyre.
Az ilyen nagy feszültség természetesen kisüléssel
jár. A Törvény (1948) például — szellemes action
gratuit megnyilvánulásaként — azt a tanácsot adja
az embernek, hogy „A sarki rendőrt rúgja bölcsen
hasba, / s komoly lábakkal lépjen a tavaszba” . Az
effajta viszonyulás a jelenhez a Kéz a kilincsen
anyaga túltengő optimizmusának ellensúlyozása, s
ezért a kortárs kritikát nem' foglalkoztatta. Pedig
csak a szűklátókörűség botránkozhat meg miatta,
hiszen a szorongás mögött a fiatal Ácsnál teljesség
igény (is) rejtőzik. A költő sokszor attól fél: nem
lehet olyan, mint amilyen szeretne lenni:
„Tudok-e kérni?
Tudok-e szépen adni?
ökölként odacsapni,
és lenni tenyérnyi?”
(Kéz a kilincsen, 1951)
Eszményi magatartás igényének megfogalmazása
ez; a legjobb polgári és szocialista emberi tulajdon
ságok ötvözete 1951-ben. Eretnekséggel határos
szerénység: ebben az időben tudniillik nem aláza
tosan kérni kell, hanem harcolni és követelni a ki
jelölt frontvonal szerint. Thurzó Lajost éppen a
szerénysége miatt intik meg!
A félelmek között az atomháború miatti aggály a
könnyebben megnevezhetők közé tartozik. A nagy
hatalmak versengésének lehetséges szörnyű vég
következménye azonban még csak távolabbi lehető
ség 1957-ben (Látomások), úgyhogy a költő verse
poétikai ékességekben bővelkedhet. Tetszése szerint
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engedheti szabadjára és fékezheti meg képzeletét.
Paradox módon a költői alaposság, a kidolgozottság
teszi élményszerűvé és elrettentővé az emberek több
sége számára még realitásként nem érzékelt veszélyt.
Ács annál könnyebben válogathatja össze jelzőit és
metaforáit, mert — miként más összefüggésben
érintettük már — a halál motívumának különféle
formái hálózzák be életérzését és költészetét, hiszen
ő vagy félelemből, vagy segítőkészségből, esetleg
pillanatnyi jókedvéből dalolt, ritkán adva át magát
teljesen a napos oldal örömeinek.
A lélek, a tudat anyaggal szembeni megalázott,
elégikus felsőbbségét, az undort érezzük az olyan
költeményen, mint a Laboratórium (1967). Az ismeret
megszüntetve tartja meg a halált: az átalakulás
viszolygást vált ki, nem félelmet:
„Fehér falak közt halkan kalapál
vérpamacs szívem. Megszalad. Megáll.
E kriptán nincsen ajtó. Nincs halál.”
A „sehogy sem jó ” gondolata és közérzete stilizált,
de ugyanakkor némileg önmarcangoló formában a
közelmúltban is felbukkant Ács költészetében, a
cselekvés elmulasztása, a szorongó tehetetlenség
kifejezéseként. A költő következetes: az visszhangzik
itt, amit két évtizeddel azelőtt nagyobb önbizalom
mal fejtett ki. A tűrő tapasztalás tudniillik a passzív
tanú-léttel azonos pozíció. Csakhogy ami akkor lo
gikai szükségszerűség, az most kényszerű vezeklés:
„Szenvedsz, tehát vagy: ez vigasznak vajmi
kevés, ámde egy biztos: hogy nem talm i...
Tenni nem tudtál — tanulj tapasztalni!”
(A közbülső világban, 1978-79)
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Ha e költeménynek a címe a tibeti Bardö tödol
közbülső világára asszociáltad akkor maga a vers
attól az egzisztencialista tételtől sincs távol, mely
szerint a szorongás, a szenvedés felsőbbséget jelent
az élet durva spontaneitásával szemben. Másutt
éppen ellenkezőleg: feleslegesnek tartja azt, amire
— jobb híján — büszke, tudniillik: „aki csak élt /
kevesebbet félt” (Kérdések, végül, 1980).
Az időtől, körülményektől és többnyire a hangu
lattól független, fogalmilag megmagyarázhatatlan
nyugtalanság, illetve — ahogy a köznyelvben szokás
mondani — az idegesség is számos Ács-versen ott
hagyta a nyomát. A Modern ballada című, (1948)
első ízben csak 1960-ban közölt versben az embereszmény igényének születése irracionális homályban
marad. A három versszak végén és az ajánlásban
formailag daccal határos a refrén, mint kérdő
mondat, hiszen mind a négy esetben a „mégis”
ellentétes kötőszó vezeti be: „ . .. mégis: miért nem
több az ember?” Csakhogy a költő nem az ideológia
által idillikussá színezett valóságkép ellen lázad; s
nem is a lázadásról van itt szó. Maga az élet sodra
vált ki reakciót. Az ad okot hiányérzetre, ami álta
lában fellelkesít, és magát a költőt is mámorossá
teszi. A látvány, mint általában az élet pezsgése,
magával ragadó, a négy fal közül utcára lépő em
bert, miként sokszor Ácsot is, impresszionista-hedonista könnyedségre csábítja. Ennek a versnek is
ilyen lenne a hangulata, ha a kérdő mondat formájú
abszolútumigény nem tolakodna elő háromszor és
befejezőleg, hogy ellenpontozza és végül lerontsa a
költőnek — ugyancsak az alkatából eredő — az
élet iránti rajongását. A törúeg tehetetlensége tetszik
is neki: az „éljen” közössége tehermentesíti az
egyént, de csupán azért, hogy ily módon hiányérzetet
teremtsen.
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Ám a természetélmény is csak ritkán azonos a
dalformát teremtő panteizmussal. Különösen az
utóbbi években kérdőjelezi meg előszeretettel a
költő azt, ami eléje tárul. Egyik kiváló költeménye
(Emlék, télben, 1971) az egyéni sors megoldhatatlan
sága miatti panasz. Minden versszak a kínos távol
ságot érzékelteti, mely már a címben is adva van:
a konkrét tapasztalatnak emlékké kellett halványod
nia, hogy verssé válhasson. Zsémbeskedés, tehetetlen
ség, aggály, vágy, szorongás — de mindenekelőtt
csodaélmény és a Füst Milán-i „minden ellenemre
van” élhetetlenségének a kifejezése. A tanultak két
ségtelenül benne vannak, hiszen esztétizmusnak és
halálnak az összefüggése legalább egy évszázada
közhely. Itt azonban szervesen és lenyűgöző módon
egészíti ki a kép-, illetve gondolatsort:
„Szépség kísért:
hogyan rendezzem el
magamnak magamban
önnön halálom dolgát?”
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A FORMA BŰVÖLETE

A szó komplexusa
A költőnél a külső és a belső közötti kapcsolatot
a szó és a szavak összekapcsolása jelzi, s mikor ez
az alkotó számára kielégítően sikerült, akkor —
legalább egy időre — harmónia és megkönnyebbülés
az eredmény: legalább átmenetileg (noha az időtlen
ség illúziójában) megnyugtató rend keletkezik a
rendetlenségben, a korábban összebékíthetetlennek
hitt elemek káoszában. A külső magatartását fegyel
mező fejlett intellektusnak a belső vívódása is mé
lyebb, gyakoribb. Ez — Ács esetében — legközvet
lenebbül a szavakhoz való viszonyulásában tükrö
ződik. A költői megszólalást elsősorban a minden
napi élet elhasznált nyelve és féligazságai nehezítik
meg. A beszéd olyan állásfoglalás, mely csak meg
határozott összefüggések között vagy időben kor
látozottan érvényes. A költő erkölcs- és törvény
kereső létére nem szólalhat meg könnyen, hiszen
amit könnyelműen kimond, a következő pillanatban
már ostobaságnak tűnhet a hol maximalista, hol
pedig abszolút igényekkel szemben. Az igazat, a
mindig érvényeset kellene mondani — s ez a leg
nehezebb. Ha a motívumokat kutatjuk, meg kell
állapítanunk, hogy a költő egész munkássága a szó
problematikájára épül, minthogy legtöbb versében
valamiképpen „a szó”-hoz való viszonya izgatja.
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Jellemző, hogy a naiv, elégedettséget, kellemes han
gulatot tükröző versekben is nemegyszer kerül szóba
a szó, annak ellenére, hogy itt a költő viszonylag
könnyen nyeri meg a küzdelmet.
A legkorábbi termésen alig van közvetlen nyoma
a szavakkal való birkózásnak. A gyötrődő, néma
ságra kárhoztatott gondolatát — mottóként — egy
ízben Vörösmartytól kölcsönzi (Nem szólhatok,
nyögésem tompa j a j . ..”), s a vers testébe is beépíti
(Az anyag panasza, 1945). 1946-ban csak elvétve érzi
szükségét a költő a saját hivatásával való szembe
nézésnek. Erkölcse egyelőre spontán, nem kell szá
molnia a közösség elvárásaival; egy-egy verse szabad
önkifejezés. Ennek ellenére már most nyilvánvaló
előtte, hogy a „méz-szavak varázsa” (Tépelődő) a
kábítószerekhez hasonlóan, az átmeneti gyönyör
ellenére még nagyobb válságba dönti. A vers azon
ban a némaság, a vívódások elleni fegyver is lehet:
„E verssel nyelvem is szabad,
rímekkel rímelőn szalad.”
(Csatázás a sorssal, 1946)
A verssel tehát nem csupán öncsaló mámorba
lehet eljutni, hanem játékos könnyedségbe is: ez a
felismerés Ács Károly költészetének egészére lesz
érvényes. A vers életigénye a költőnek, aki számára
a fegyelmezett, olykor szinte tréfás, poétikai elvek
szerint formált beszéd magabiztosságot is kölcsönző
útjelnek, egyéni irányvonalnak, az önismeret bizo
nyítékának is számít. A mesterségbeli tudással
összefüggő hivatástudat a kételyek vállalásához is
ad erkölcsi alapot. A képesség öntudata a tárgyak
között is szabaddá tesz a tárgyakkal szemben. Már
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ekkor látszik: annak ellenére, hogy a költő majd
csak két év múlva „búcsúzik” a „barna szobától”
(valójában a Búcsú a barna szobától című vers meg
írásánál is később), már akkor is (tizennyolc évesen!)
megvan a lehetősége, hogy ellenálljon kísértőjének,
az eltárgyiasodásnak.
A vers játékos lüktetése olykor magát az életet is
helyettesítheti: „Minden lépésem egy cikázó jambus”
(Vándorúton, 1946).
A következő év a versek apályát hozza: ez az Űj
koszorú dagályos szonettjeinek ideje. „Akarok-e?”
— merült fel korábban a kérdés, s ekkor a fiatal
költő akarásra szánta el magát: az új élet normáinak
magára erőltetése a költőszerep adminisztratív meg
oldásának elfogadását jelentette. 1948-ban, amikor a
legtöbb versét írta, de a közlésüktől elzárkózott, az
egyértelmű állásfoglalástól a dilemmákig> többször
és többféleképpen fogalmazódik meg a szavakhoz
való viszonya. Az esztétizmus például önmaga ellen
fordulhat, de nem az új államerkölcs ítélőszéke
előtt, hanem bűntudatból:
„Üres szavakkal röpködött a lelkem
A szépség dús mezőit lelegeltem...”
(Szomorú hatalom verse)
A külsőnek és a belsőnek az ellentéte
nehezíti a szavakkal való azonosulást:
„ . .. bár a szóhoz alig értesz,
a szádat »éljen« tépi fe l...”
(Modern ballada)
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is meg

„Szavak, szavak, szegény szavak —
kimondtalak: eladtalak.”
(Szavak)
A versbeli gondolatot az ötlet, a szeszély is sodor
hatja. A kezdettől fogva jelen levő játékos dacról
szóltunk már; ám a metafora öncélúságának vonzó
ereje legalább ekkora:
„Versem a fákat borzoló
széllel süvíti: kegyelmezne,
de nem állhat: kilőtt golyó.
Legyen a vers a vágytól édes
gyümölcsben mag, fogat, törő,
de jó melegben jó növény lesz...”
(Vers)
A költőt nem zavarja, hogy az idézet második
versszaka ellentmond az elsőnek; nála ugyanis a
vers nem ritkán a képek kedvéért születik, s ez a
lehetőségek játékosan szabad mérlegelését is engedé
lyezi. A fenyegetést — Ácsra rendkívül jellemző
módon — visszavonás követte: a „kilőtt golyó” a
gyümölcs törhetetlen magjává szelídült, mely meg
felelő körülmények között hasznos növénnyé fejlődik.
Itt, ahol az indulat belátássá enyhül, a költő számos
versének közös képlete áll előttünk. Egyébként az
idő követelményétől független szövegről van szó,
mely csak 1960-ban jelenik meg. Az ehhez hasonló
ellentmondások e költészetben az egyént a mindenséggel szembesítő esztétizmus és a közösségkereső
életvágy között feszülnek. A belső ingatagság olykor
elszánt gesztust ugrat ki:
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„Elég volt a dorombolásból
szőrös füleknek;
a bágyadt, méla rím:
fel-felújuló undok szerelem
a szépség-asszony vénhedt ágyában.”
(Keresések, 1952)
A cél kezdettől fogva: „szólani élő szavakat” (Vágy,
1949), ámde a szó „csak addig él, míg legelőször
kimondjuk” (Virág helyett, 1954). Ennek ellenére
vállalni kell a döglött szavak kockázatát, mert
„boldog az is, aki ír” (Epigramma, mely elégia is,
1949). A kételyek az ötvenes évek közepén ismét
nagyobb teret hódítanak. Ekkor már ugyanis nyil
vánvaló, hogy „az élet a szavaktól nem lesz se szebb,
se rútabb...” (Álom és emlék, 1954), s hogy „A költő
szürke fo lt...” (Ahogy a tavasz akarja, 1954). Egy
szerre önkínzó és öntetszelgő az a kép, melyet a
költőről mint a mindennapi élettől idegenkedő
lényről fest (Arckép másfél méterről, 1955). Később,
a kiábrándulások okozta csalódás fokozottabb el
hatalmasodásakor a költő személye és a vers a
léggyel kerül azonos szintre (Kleofás bölcsköpései,
1962-1967).

A szó mint erkölcsi probléma
A költő alkati sajátságának megfelelően mélyen
ellentmondásos Ács Károly viszonya a szavakhoz.
Az élményt, a látást szeretné felfrissíteni velük, s
paradox módon, éppen az életnek a pártfogása miatt
nem kerülhet túlságosan közel hozzájuk, legalábbis
az ideológia által irányított, gépiesen ismétlődő
hétköznapi élethez nem. Egyébként 1955-ben éppen
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azt ünnepli Thurzó Lajos költészetében, amit a
háborút követő időszak dogmatikus mércéje túl
ságosan költőinek, puhának, tehát használhatatlan
nak ítélt. Ezzel szemben Ács szerint az esztétikai
élmény hatására az átlagpolgár körül megújul a
világ, s ami korábban megszokott volt, az egyszeri
ben vonzóvá, csodálatossá lesz. Nem esztétizmus ez,
hanem funkciójára lelt esztétika:
„Most látja: hámlik a vörhenyes kéreg.
Süt a nap, mondta, s azt hitte, úgy van.
Pedig nem is süt: loccsan és csilingel.
Tavasz van: mondta. Azt hitte, elég ennyi.”
(Valaki verset olvasott)
Ez az esztétikai szemlélet a kora szellemi színvo
nalán álló poéta doctusé, mivel felfogása szerint a
nyelv, ahogy megújíthatja, úgy konzerválhatja, el is
szürkítheti az élményeket. Az átlagpolgár a vers
olvasása előtt azt mondta „süt a nap” , „s azt hitte,
úgy van” .
A dolog azonban már csak azért sem ennyire
egyszerű, mert az ember nem csupán természeti,
hanem társadalmi lény is, meg aztán aa előbbi
idézet bizonyos mértékben iskolás jellegű, hiszen —
különösen egy olyan érzékeny intellektusú költőnél,
amilyen Ács Károly — a kötetlenebb szemlélődés, az
impressziókban tárgyiasuló hangulat is csak ritkán
lehet mentes a költő erkölcsiségétől, illetve társa
dalmiságától. A megszólalás tehát, sokkal többször,
mint nem, problematikus:
„Vigyáznom kell a szavaimra:
ha túl erősek,
valahol valami összetörhet.
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Ha túl gyöngék,
gonosz erők nyúlhatnak,
hogy összetörjék.”
(Szavak a poszton, 1952)
Ács emberi, emberségi terheket „cipel” . Rendkívül
nehéz és mindig új meghatározásra késztet annak
az embernek a helyzete, aki egyrészt értékeinek
tudatában önérvényesítésre vágyik, másrészt pedig
iszonyodik annak a gondolatától, hogy másoknak
kárt okozzon. Aki erkölcsileg ilyen nagy mértékben
érzékeny, az a közéletben, különösen a társadalom
forrongó szakaszában, nem hallatja szavát: a költőt
megszen vedet tség indíthatja politikai-etikai megleckéztetésre. „Nehéz szavak, de fájdalom / mon
datja. ..” — vallja, mikor a Tájékoztató Iroda hó
napjaiban a szolgaságba tévelyedett magyarországi
ideológiát rója meg. Lélekállapota itt félreérthe
tetlenül önmarcangolás:
„Mintha magamnak mondanám,
magamtól oly messze került magamnak;
torz hangok rángatják a szám,
érzem visszahulló súlyát szavamnak.”
(Üzenet odaátra, 1950)
Ám az ilyen önigazolás is csupán átmeneti, lát
szólagos lehet, mivel a kételkedés, a szorongás
amennyiben előfeltétele a felsőbbrendű nyugalom
nak, legalább olyan mértékben alá is ássa, különö
sen akkor, ha a kételynek a művelődéspolitika is el
lensége:
„Hibás a szó is, hogyha
eltévesztik; a szót,
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ha előbb mondják: félek*
s csak azután: vagyok.”
(Indulás előtt, 1949)
„A „hogyan” mellett tehát a „mit mondani” sem
újkeletű probléma e költészetben, és nem is írható
közvetlenül a hivatalos irodalmi irányvonallal foly
tatott egyezkedés rovására. Ács Károly tudniillik
már 1947-ben egy iskolaóra miatti lámpalázában így
szólt önmagához: „mondj véleményt vagy kérj ke
gyelmet!” (Várva).
A vers, mint mások előtti, több oknál fogva is fáj
dalommal járó megnyilatkozás, a Tűzpróbában
(1965) a kép közvetlenségével fejeződik ki. Olyan
vallomástételre céloz itt a költő, melyet szinte inkvizítori módszerrel kényszerít ki belőle a külvilág,
pontosabban a „kínzói” . Hogy ezek — a „ bírák” —
kik lehetnek, azt a műveletből közvetve deríthetjük
ki. Régen, különösen a középkorban az eretnekek
többek között tűzpróbával bizonyíthatták ártatlan
ságukat. A mai költő természetesen „csak” a ver
sével égetheti meg a kezét — a szó átvitt értelmé
ben. A költőt becsvágy és káröröm sarkallja, hogy
elfogadja a kihívást: a lelkiismerete tiszta, a közön
ség ellenszenvétől nem kell tartania, az értékeiben
kételkedő bírák biztosan megszégyenülnek.
A megszólalás, a költői beszéd, tehát az érintett
döntések folyamata vagy annak eredménye magá
nak az emberi létnek az imperativusa. A költőnek
értelmi felelőssége is van: az összefüggéseket, a vi
szonylatokat kell feltárnia:
„Az ember néha elfelejti
a szót, pedig meg kell felelni,
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mert egyre kérdeznek a dolgok
s kérdéseik magadon hordod.”
(Eszmélet, 1950)
Ács Károly számára a nyelv, mint az állandóan
megújuló helyzetek megnevezésének eszköze, folya
matos cél. A költő rendelkezik a dolgokra való rácsodálkozás, a meglátás képességével, mely nem azo
nosítja gépiesen a jelenséget annak nevével. A vá
rosi fiatalember gyermekként is képes elámulni:
.. tanulom, mi minek a neve;
mi az, hogy búza, parasztlány, pipacs ..
(Júliusi tarlón, 1951)

Manierizmus, palinódia
Elsőként Bori Imre tette szóvá Ács Károly köl
tészetének manierista jegyeit, méghozzá 1976-ban a
Magyar Szdban egy rövid jegyzetben. írásának a
Versek éve 1975 című antológiában közölt Négyszemközt az éjszakával című költemény volt az ürü
gye. Bori az „Ács Károlyra jellemző módon meg
valósított manierizmusát emlegette, ám nem bocsát
kozott részletekbe, s arra sem figyelt fel — pedig
lényegében ez is az ő tézisét támasztotta volna
alá — , hogy a vers 1975-ben írt második része tu
lajdonképpen nem folytatás, nem kiegészítés, hanem
formai és tartalmi palinódia, ellenvers. Ács a leg
kevesebbet „fejlődött” költőink közé tartozik, s a
már érintett alkati sajátságaitól sem függetleníthető
manierista ösztöne is idejekorán megmutatkozott.
Ilyen jegyek természetesen a Négyszemközt az éj
szakával című versében (1945) is kimutathatók, a
már előzőleg tárgyalt egyéb vonatkozások mellett.
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Az első rész, egyes képmegoldásait nem számítva,
tágabb értelemben azért nem manierista, mert nem
a gondolat nyugtalansága, hanem a felemelő érzés, a
gyönyörérzet dominál benne. Manierizmusról inkább
csak annak a viszonynak az alapján lehet beszél
ni, melyet az 1975-ben készült ellenvers alakít ki az
elsővel szemben. Általa ugyanis kidomborodik, hogy
„a világon semmi nem létezhet a maga kizárólagos
ságában, egyoldalú meghatározottságában, minden
nek, ami igaz és valóságos, igaz és valóságos az
ellentéte is” (Hauser Arnold). Ilyet, mint Ács Ká
roly, nyilván kevesen csinálhattak a világköltészet
történetében. íme az 1945-ös változat első szakasza:
„Susogó sötétség sátora simul rám,
sűrűn és selymesen. Fák fúrják az égbe
imbolygó fáklyáik. Holdfény csurran
[furcsán:
megolvasztott ékkő, éjjeleim érce.”
A „s” majd a „ f ” és az „é” hangok alliterációja
álomszerű könnyedségbe emel; ezt a mozgást az ég
be fúródó fák is támogatják, a holdfény viszont
„csurran” , ám nem a föld tárgyain. Ezzel szemben
az 1975-ös ellenvers tudatos cáfolat:
„Micsoda kőkemény sötétség szakadt rám,
némán és súlyosan? Micsoda mélységbe
világít a holdfény, visszáját mutatván?
Csupa-él, csupa-ék, kővidék lidérce . . . ”
Itt a zuhanás dominál, a sötétség pedig nem su
sogó, hanem kőkemény, a hold — „»megolvasztott
ékkő” helyett — „kővidék lidérce” . Az emelkedett
séget, bensőséget rossz közérzet, szorongás ellen
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súlyozza. Nem hiteltelenítés szándékának eredmé
nyeként, hanem mint a relativizálás megnyilvánu*
lása: a kellemes és a kellemetlen egyaránt lehetséges.
Az azonban, hogy a cáfolat minden sorra, sőt min
den fogalomra kiterjed, játékként vállalt feladatra, a
költői tudás csillogtatásának szándékára vall — és
természetesen — iróniára. Ha az első változat foly
tatásában a „tágra nyílt cimpákkal” szívott éj szag a
mindenségélmény közeledésével kecsegtet, akkor a
másodikban a „szoruló tüdő”-vel jelzett fuldoklás
testi kínként fokozza fel az előbb csupán riasztó ké
pekkel érzékeltetett szorongás fájdalmát. A „távol
szólongató szavát” itt „a megnyílt űr rémületes sza
va” teszi semmissé. A harmadik sorban a ,*vágy”
„viszkető” jelzőjét, az „elvetélt” cseréli fel; a nyo
maték kedvéért a névszó többes számú alakot ölt, és
a vénség fogalma már az alany jellemző tulajdonsá
gává lett. Hogy a költő maguknak a versegységek
nek a palinódiáját igyekezett megteremteni, s nem
a költemény egészének tartalmi cáfolatára töreke
dett, ami más művészek esetében talán az alkotói
korszak alapjellemzőjének fontos argumentuma le
hetne, az abból is látszik, hogy a strófa befejezésé
ben a rajta áthavazó „hideg, gúnyos arcok”-at is
átalakítja, noha a „messziről szánva néz egy aszszony s pár barát” nem hatékonyabb mondat a bel
ső romlás, megkeseredés érzékeltetése szempontjá
ból, sőt lelki közösségélményt tartalmaz.
A tézisköltemény harmadik versszaka tovább
építi a misztikus bensőség hangulatát, még ak
kor is, ha az éjszaka egyelőre csak „sötétkék kátyú” ,
attól sem egészen függetlenül, hogy mint sorvégző
dés, rímelnie kell a harmadik sorral. Az ölbe vonás
szóképe az ősegységbe való boldog visszatérés lehe
tőségével kecsegtet, amit a „régi varázs” örvénye
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nyíltan is kimond. Ezzel szemben az antitézis taszító
erőként személyesíti meg az éjszakát, mely „dohos
szájjal” a költői énre fúj. A „hamu-szem” itt függet
lenül, a tudat ellenére cselekszik: „lecsukódik: így
áll ellent a varázsnak” , vagyis a szorongás kínos
tehetetlensége funkciótlanná teszi.
Visszatérve az első szövegre: a negyedik strófa,
mint apoteózis, a beteljesülésnek, a gyönyörérzet
nek, a felszabadulásnak a költői felmagasztalása. A
költő attitűdjével szorosan összefügg, hogy a teljes
ségélménynek az abszolút tudás megszerzése az elő
feltétele, ezért „a titkok emlője” és „a fény csorgó
teje” metaforák hatásosságuk mellett mélyen ti
pikusak is. Ha így a test külön léte feloldódott, ak
kor az ellenvers megfelelő strófájában éppen az
egyén egyed voltának megszűnhetetlenségéből ere
dő keservek tolakodnak elő. Ott szellemként dia
dalmaskodott az ember, itt viszont a lélek „egy só
hajjal kiszakad belőle” . A „fásult élet” célba jutottságát a „jeges térben jeltelen elszéled” — és elveszettsége váltja fel.
A folytatás részben önismétlés. Az „Apró arany
pontok” és a „csillagok csillára” az élmény esztéti
kai vonatkozását hangsúlyozza. A további három sor
világosan kifejti, egyértelművé teszi az előző vers
szak metaforáinak jelentését. Hasonlóképpen a „fo
nák-versinek is ismétlő, összefoglaló jellege van,
ám a hiány tudatosításával közelebb áll korunk élet
érzéséhez. Megdöbbentőbb, költőileg lenyűgözőbb
tehát a „Fekete lyukak az égen. Volt csillagok” ,
mint az „Apró aranypontok. Csillagok csillára.”
A természeti jelenségeknek a két ellentétes tar
talmú versben kifejeződő funkciókülönbsége az utol
só előtti versszakban mutatkozik meg legvilágosab
ban. Itt figyelhető meg az is, hogy az érett költő az
ellenvers által parodizálja a kezdőt, akinek tapasz
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talatlansága az egyes élményekkel szembeni alkalmi
kritikátlanságban mutatkozott meg. Ács Károly szá
mára az önfeledt mámor, az áhítat, a megisteniesülés 1975-ben csak gúny tárgya lehet. Az első változat,
de különösen annak utolsó előtti strófája az ember
felettiségnek, a szellemlétnek a glorifikálása. De már
akkor sem bűntudat híján. A fiatal költő ugyanis,
miközben gőgösen leckézteti az „embert” , akarat
lanul is bevallja, hogy tanítója „az é jfél” az ,psi
mérge” által befolyásolja. S mást is elárul, amire ed
dig még csak nem is célzott. A megdicsőülésnek az
előző képei nem jelezték a befejező strófában szó
szerint leírt „végzet"-szerűséget. Sőt az előjövő
„éjfél” „ősi mérgé”-vel való összefüggésben az er
kölcsi megtisztulás lehetősége is helyet kap. A gyö
nyör ezért kínnal is jár, következőleg logikus, ha
„A jajtenger árja / vörös lánggal zúdul bűneid te
rére” . Ilyen értelemben („az ember” felé fordulás
nak, magával a fennkölt élménnyel szemben is távol
ságot tartó állapotában) a fiatal költő már kívülről
szemlélteti velünk „az é j” „őrült táncát” s azt a
tényt, hogy „boldogan szédülök tisztító tüzébe.” Az
esztétikai élményhez tehát az utolsó két strófában
etikai igény is társult, noha a már elemzett teljes
ség-mámornak az abszolút megismerés, a végső tit
koknak dilemmákat megszüntető megfejtése a felté
tele. Ez természetes is, a különböző tartalmi kétsé
gek formaképző jelentőségűek Ács Károly költésze
tében. E versből viszont az derül ki: miféle hiány
érzet rejtőzik a dilemmák mögött; milyen értékek
nek a nélkülözése készteti a költőt szinte folyama
tos töprengésre, szüntelen vívódásra. Miként e vers
áttekintése során tapasztalhattuk, a megismerés sza
badsága és az erkölcsi tisztaság együttesen váltotta
ki a mámoros életkedvet, a szépségélményt.
A három évtizeddel később született virtuóz cá
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folat (mely akár ikerdarabjával azonos időben is
íródhatott volna) a szorongás közérzete által érté
keli át az éjfél funkcióját. Ilyképpen a romantika
kedvelt kifejezése, az éjfél egyszerűen sötétséggé,
a semmi jelképévé változik át. A csak sejtelemmel,
intuícióval megközelített mindenség az ihletett pilla
nat tovatűn tével önmaga ellentétévé alakul. Ezt az
ürességélményt fogta munkába a tapasztalt költő
hogy kiegészítse, emberi értelemben egésszé formál
ja azt, ami fiatalosan naiv egyoldalúságnak tűnhet
ne, amennyiben nem ismernénk a fiatal Ács „kora
vén” verseit. Csakhogy a költő, miként eddigi elem
zésünk tanúsíthatja, a részletek cáfolatának formai
játékához, a „minden lehetséges” , kényszerből eredő
fájdalmas cinizmusához ragaszkodik mindenekelőtt.
Ezért palinódiájának eddig érintett strófái — hála
tagadásuk tárgya miatti kötöttségüknek — a maguk
képszerűségében csak távolról, közvetve utaltak az
értékek hiányára, anélkül, hogy sejtették volna mi
benlétüket. A világidegenség élményét, az egyensúly
állapot lehetetlenségét testi rosszullétét kifejező ké
pek sugallták. A levegő után kapkodó szoruló tüdő,
a lecsukódó „szegény hamu-szem” és a sóhaj félre
érthetetlenül mutatnak rá a testi kínokra. Rendkí
vül sokatmondó a negyedik strófában „a test csontig-hántott, pőre / igazságáénak kérdése, mint e ki
üresedés lényegének meghatározására irányuló kí
sérlet. Az esztétikai ereje miatt, tehát összetettsége,
jelentésbeli gazdagsága miatt érdemel megkülönböz
tetett figyelmet; „a test csontig-hántott^ pőre / igaz
ságáéval kérdés formájában azonosított valóság
élmény tudniillik egy időben semmisíti meg az
embernek az anyagi és szellemi létét, a jeges térbe
elszéledő sóhajjal még az állati vegetáció lehetősé
gét is megvonva tőle.
A szorongás halálközelsége iszonyt fejleszt a mély
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ség és a sötétség iránt, ezért csupán „rontó” lehet
számára az éj. Igaz, a tézisvers utolsó előtti strófá
jában is szó van az „éjfél” „ősi mérgé”-ről, csakhogy
ott, „az embernek” adott magyarázatban afféle szük
séges rossznak bizonyul, olyképpen, mint ahogy újjá
születés nincs fájdalom nélkül. Nem így az antitézisben, ahol az éjszaka a semmivé válásnak a meta
forája, következőleg a méreg magát a rombolást
jelöli. Ilyen körülmények között teljességgel indo
kolt, ha az eszménynek, az értéknek a szerepét az
embernek az elemi létfeltételei töltik be, az első vál
tozat gőgös emelkedettségével ellentétben. Az éjsza
ka mérge elleni küzdelem tanúságtétellé lett az ön
magát megtartó emberi élet mellett. Az emberi lét
előtti megalázkodás tulajdonképpen az életvágynak
a képes kifejezése, a humánum melletti elkötelezett
ség nyomatékosítása. A befejezés az életvágy diada
lát teszi teljessé. A „hajnali pára” és a „megtisz
tult ég” , miként az éjszaka is, valóság és jelkép,
vagyis ok és okozat egyszerre. Ok: ugyanis — mi
ként a költő közvetlenül is kifejezte már — az em
ber közérzetét meghatározó erővel képes befolyásol
ni. Okozat: az ember sejtelmeinek, pillanatnyi élet
érzésének megszemélyesítőjévé válhat, különösen
akkor, ha az élmény versben való feldolgozására ke
rül sor. A befejezést, a „legelső sugár boldog tán
cát” és az általa sejtetett váratlanul feloldódó lelkiállapotot, a „magányom kormá”-nak váratlan szét
szóródását akár giccsesnek is találhatnánk, amennyi
ben nem érzékelnénk a költő mosolyát a sorok mö
gött. De nem is feltétlenül fontos, hogy iróniára gon
doljunk, hiszen a váratlan fordulat, a „mindig min
den lehetséges” Ácsnál gyakori gondolatának egyik
példájaként is felfoghatjuk, nem beszélve arról a
vállalt formai kényszerhelyzetről, melynek értelmé
ben a második költeményben nem az éjszaka, ha
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nem a fény kapja a megváltó szerepét. Természete
sen extatikus teljességélmény helyett „ember, élet,
nap, lét” az, amivel a hozzá esdeklőt megjutalmazza.
Mondani sem kell: az első vers abszolutista zseni
kultuszát a második lecsillapodott igénye parodizál
ja, egyúttal az emberi igényeknek körülményektől
függő viszonylagosságát is kifejezve.
Igaza van Borinak, hogy Ács költészete esetében
a dátumok nem fontosak; és Tandori Dezsőnek is:
„Az Ács-versek jellegét nem születésük körülménye
iből, hanem anyaguk szerveződéséből kell megítél
nünk.” A Szemek tanúsága szerint ugyanis a költő
már 1945-ben írt olyan ellenverset, melynek nagy
testvérdarabját az imént elemeztük. A különbség
az eszközök jelentős eltérésétől eltekintve csak anynyi, hogy a kamasz ugyanannak a versnek a máso
dik szakaszában mond ellent módszeresen annak,
amit az elsőben állított. A tagadás a formakultúra
kezdetlegessége miatt formálisan nem terjed ki min
den sorra, hanem inkább csak a lényegre korláto
zódik. Az egymással nyíltan feleselő két-két sort
idézzük:
„Kiskorom óta csodát tanulok:
szemekben mérem a világot;

Kiskorom óta csodát felejtek:
szemekben hullatom a fényem;”
Ha egy-egy versszöveg szerveződésmódját nem a
körülmények oldják meg elsősorban, abba minden
esetre betekintést adnak, hogy egyik korszakban
miért az egyik, a másikban miért a másik verstípus
lesz uralkodóvá. És abba is: milyen emberi tartal
maknak ad előnyt a költő. A fiatal Ács életforma
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szempontjából besorolhatatlan: a „kósza bárd” , a
bekáderezett kultúrmunkás, a szkeptikus polgár, a
tárgyiasulni képtelen szellem elemei egyaránt fel
lelhetők magatartásában. Alkalmi tanácstalanságait
a versei nemegyszer formailag is tükrözik: a fiatal
költő nyilvánosan győzi meg önmagát, miként illik
viselkednie, mikor boldog új esztendőt kíván. Csak
az első és az utolsó két sort írjuk ide, az olvasó
úgyis sejtheti, melyek az önmeggyőzés érvei, hiszen
1951-ben vagyunk:
„Ne öltözz ünneplőbe, versem,
maradj csak kócos garabonciás...

Fésülködj meg mégis Újévre,
és mondj köszöntőt, garabonciás!”
(Újévre)
Ács idejekorán nagyon is tudatában volt e kettős
ségének. A Csönd helyett vers Két part című utolsó
ciklusa már önmagában is erre utal, főleg akkor, ha
a benne levő öt vers közül legalább háromban fel
fedezzük a palinódiának hasonló formáját. A Májusi
szólam (1958) ebben a tekintetben egészen közel áll
ahhoz, amelyikkel éppen az előbb foglalkoztunk. Az
első sor: „Barátaim, legyünk ma mások!” ; az utolsó:
„barátaim, ne legyünk mások!” Vagy vegyük a Lá
tomásokat (1957), mely az esetleges atomháború mi
atti borzadály rémképeit sorakoztatja. Az első vers
szak:
„Porrávált könnye lepereg:
vegyétek el a szememet!”
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az utolsó:
„Fény vakít, a por betemet:
adjátok vissza szememet!”
Hasonlóképpen a Nov gór ódban (1970) első és utol
só versszakának második fele felesel egymással:
„költő voltam
megtagadtam.

rájövök, hogy
költő voltam.”
E magatartásnak szélsőséges, immár grammatizáló és a költő elhallgatásának okaihoz is adalékot ké
pező változata humanista cinizmussal kizárólag az
ellentmondások halmozása által valósul meg:
„Tengeren szirén(a)
ezüst anyahaj (ó)
fák közt csörtető pán(cél)
avarpuha ágy (úszó)”
(Ű j idill, 1976)
Mire és miért jók a "különös ellentmondások? —
töprenghet el a jámbor olvasó. Lehet, hogy idővel
szinte reflexszerüen kínálkozó képletként raktározó
dott el e formai megoldás, s így játékká lett, de ge
nezise nem ilyen természetű. Ács az ilyen típusú
verseiben a látszatigazságtól a teljes vagy legalább
is teljesebb igazságig vezető gondolati utat rajzolja
meg. Megérkezik valahova, ahonnan érvénytelennek
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látszik az, ahonnan elindult. Az olyan könnyebb faj
súlyú versben, amilyen a Májusi szólam, a felszólító
kérés az eldologiasodott kapcsolatok felelevenítésére
irányul. Végül is azért értékeli át kívánságát a köl
tő, mert a szavak összeválogatásával teremtett ön
zetlen, önfeledt, szinte extatikus hangulatot az em
beriség közérzetének, valóságos tulajdonságának ér
zi. Tehát: minek „mássá" lennünk, ha már „má
sok” vagyunk?
A lélektani folyamat ellentétes irányú is lehet: feltöltődés helyett kiürülést is eredményezhet a vers
beli gondolkodás eredményeként. Az Álom és emlék
(1954), a Csönd helyett vers című kötet prológusa
először szinte voluntarisztikusan hangsúlyozza a
költőnek az álom egyedi formájához való jogát, az
ámító, rémítő álmodozás ellenszeréhez való vonzó
dását. A második versszakban még egyértelműen
akar „úgy álmodni, ahogy magamnak tetszik” , az
utolsó két sorban viszont már teljesen más követ
keztetésre jut:
„Amit mondhatok: álom és emlékek.
Mért nem elég ennyi, hogy elnémuljak?”
A váratlan horgonyt vetés annak a felismerésnek
a következménye, hogy „Az élet / a szavaktól nem
lesz se szebb, se rútabb” .
A másik, hasonló típusú versben az igény megal
kuvása fejeződik ki a belső dráma végkifejleteként.
A Ballada az építőről (1964) az új társadalom felüle
tes „ép ítőijével való cinikus azonosulás egyrészt; a
teljességtől való elmaradás megélt fájdalma, tehát
önmarcangolás másrészt. A méltatlankodást és az
önkritikát a harmadik versszakban elbizonytalano
dás követi:
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„ ... a ház áll, s most már ilyen marad
s nem tudom, milyennek akartam ..
Eddig, vagyis a lehorgadásig az Álom és emlék
is eljutott; csakhogy a Ballada az építőről tíz évvel
később keletkezett, amikor már a cinizmus, a költő
szellemi fölényének és reménytelen etikai erőfeszí
téseinek következménye társadalmilag is tipikussá
lett. Ezért ekkor a vers egészét* de főleg első részét
ellenpontozó ajánlás csatlakozik, melynek nihiliz
mus az üzenete:
„Müvem úgy igazol, hogy megtagad:
olyan, amilyennek akartam.”
A probléma átlépésének, a lelkiismeretesség félrelökésének gesztusa ez. A költő a vers címében sze
replő, „ballada” kifejezéssel árulja el: a véleménye
nem (vagy nem teljesen) azonos az ajánlás gondo
latával.

Manierista játékesztétika
„A lelkemnek ha súlya volna, egyszeribe legalább
tíz kilót veszített” — írja Ács Károly egyik korai
versében (Tehertől szabadultam ma reggel, 1946),
miután előzőleg már megállapította: sikerült meg
szabadulnia vágyától, mert azt „egy harmatcseppbe”
tette. Az énnek e rögzíthetetlensége, az én-helyzetek
elfogulatlan megítélésének képessége, az én csapongása az, ami úgyszólván manierizmusra predeszti
nálta a költőt.
Ács azt is idejekorán tudja, hogy mivel minden
viszonylagos, a költő, a mesterségbeli tudásától és
a tehetségétől függően, mindent megcsinálhat. A
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Szonett (1946) rendkívül szellemes töprengés a vá
lasztandó formáról, illetve mondanivalóról. Itt —
miként később is nemegyszer — a forma önmagá
ban vált témává, mint az életproblémák elfedésé
nek, a megkönnyebbülésnek az eszköze. A húszéves
fiatalember többek között úgy elégíti ki szenvedé
lyeit, hogy — korát jóval megelőzve — magát a
nyelvet kínozza:
„Nincsen szívem
ben úgy hiszem
több iskolásdi, kis szokás,
mely ott biriz
gált* mint minisz
terek hasá
ba bárgyú szá
nalom ..
(Bölcs vers, 1948)
Annak ellenére, hogy a fiatal költőnél gyakran elő
fordul az allegorikus beszéd, a szimbolikus és a
misztikus képzelgés, az életet már akkor materia
lista összefüggésben igyekezett szemlélni, amikor
még nem kellett számot vetnie a társadalmi meg
rendeléssel. Egyebek között a Rögök vallanak (1946)
című szonettkoszorú is ezt bizonyítja, no meg a
Keresni kell (1946) című vers is, melynek első két
sora így hangzik:
„Az anyag, mikor megunta a káoszt,
törvényt szült magának örökösül.”
Nos, Ács költészete — korhangulattól, de a költő
élettapasztalatától is < függően — ezt a törvényt
igyekszik megtalálni a jelenségek világában. Néhány
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évig próbálta elhitetni magával, hogy a szocializ
mus eszmevilága magát az embert is megváltoztatja,
azután pedig poétikája immanens törvényei szerint
a játékösztönére hagyatkozott, és az általa már jól
ismert káosszal nézett szembe. Az eszménytelenség
a hatvanas évek közepén a rút, a naturalizmus eszté
tikájához sodorta közel:
„Sár, iszap, mocsok,
trágyaszag, pocok,
sár, mocsok, iszap,
áll, mozog, kicsap...”
(Ár-variációk, 1966)
Ekkor, nyilván az Üj Symposion által meghonosí
tott esztétikai eszményektől sem függetlenül, de az
általa rendszeresen fordított, kiválóan ismert ju
goszláv költők hatására, az ő költőisége is a teljes
szabadságot tűzi zászlajára; tudniillik „Elvek el
len/küzd a szellem” (Kleofás bölcsköpései, 1962-67).
Azonban az Ács-versek játékossága nem anarchista
jellegű, csupán a poétikai rend válik összetettebbé,
öncélúbbá. Az attitűd elsősorban a korábban a köztársasági elnök születésnapjára írt versnek (Em bert
énekelek, 1952) az átdolgozásában, képszerűvé ala
kításában nyilvánul meg (Az ember anatómiája,
1972). A manierizmus képszerűségéhez azonban a
nyelvi különlegességek élvezete, a világnak mint szín
játéknak a megélése is társul:
„Itt élj, itt hálj, Vitéz Mihály;
itt várd, itt nézd (vár, aki kész,
és lát, ki néz, bár látni fáj):
mily karnevál ez az egész!”
(Két futam Csokonaival, 1975)
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A manierizmus egy szélsőséges, sajátosan egyéni
változata az Ács-versnek Paul Valéry- és Kosztolányi-sorokkal való szimbiózisa, amit a Batyuimban
(1978) valósított meg.
A költőnek a rondel formához való vonzódása
szintén manierisztikusan bonyolult életérzésével van
összefüggésben. Az Első rondel (1948) a szellemi tánc
szükségletét az egymást átható örömmel és bánattal
hozza kapcsolatba. Először úgy tűnik: az öröm fog
ja diadalát ülni e müformában, mivel az első és a
második versszak egyaránt említi, hogy a költő ki
énekelte bánatát és „víg dalok” maradtak benne. A
befejezés váratlan és haláltáncszerüen groteszk: a
palinódia teljesen átértékeli az előzőleg mondotta
kat; pontosabban: lélektanilag leplezi le, miért kel
lett kétszer is hangoztatni a bánattól való megsza
badulást. (Ami van, ezt ritkán kell bizonygatnunk,
annál inkább, azt, ami nincs.)
„ ... semmi borzadálya nyom:
megénekeltem bánatom.”
Egyébként az ilyenfajta kettősségről definíciósze
rű pontossággal is beszél, amikor azt írja, hogy a
szeme egy időben „rí és kacag” (Megbízhatatlan,
1946).
Képszerűség szempontjából Ács Károly mindkét
alaplehetőséggel él. Igaz, ritkábban fordul elő nála,
hogy a metafora a vers egészét meghatározó képpé
növekszik, viszont a váratlan, a külső formaigény
től (pl. a rímhasználattól) is befolyásolt, egymásra
meghökkentően következő képek sorozata annál
gyakoribb. Az egész verset kitöltő metafora a vi
szonylag nyugodt közérzet önkifejezése, s elsősorban
a valóságlátást leegyszerűsítő szocialista realista
versek sajátja, valamint azoké, melyekben a költő
113

vagy feladatként fogja fel az alkotást, vagy pedig a
megtalált szerepet élvezi. A Csönd helyett vers című
kötetből ilyen például a Szerelem című vers, (1953)
mely az udvarló testét pántolt kapus házzal azono
sítja, aminek következtében egy-egy pillanatra olyan
benyomást tesz, mintha nem is szerelem lenne a
tartalma:
„Vendégek sokasága
halavány könnyű árnyak
libegnének be némán
ujjhegyen
Megtöltené a házat
kósza árnyékcsapatjuk
és döngve becsapódna
a kapu”
Hasonló szerkezetű a Barátaim (1957) három ver
se közül A hidegszemű is. Itt az emberi szemet a
tó, vagyis a metafora szorítja ki, nem beszélve ar
ról, hogy a hideg szem már eleve emberi tulajdon
ságnak a szimbóluma:
„Fürödni járok hozzá.
Mert néha kell
A vacogás is.
Bevetem magam
Egyik szemébe.
Reccsen a jég.
Azután a másikba.
Befagy fölöttem*
És lemerülök.”
A manierista nem hisz üdvözítő emberi tulajdon
ságokban. A hideg, a taszítás kétségbe ejti, de a
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jóság, a túlzott jóindulat is émelyegteti. Soha, sehol,
semmiképpen sem jó teljes mértékben. Ezt az örö
kös hiányérzetet nyomatékosítja az, hogy a Bará
taim harmadik darabja A meztelen szívű, mely rész
ben A hidegszeműben támasztott igények visszavo
nása.
A manierizmus a kereső nyugtalanságnak, a bizarrságnak a költészete. Nincs mindig benne éles ha
tárvonal szellemesség és szellemeskedés között.
Nincs ésszel felfogható cél, nincs egykönnyen meg
határozható téma vagy tartalom. Olyan elemeket
igyekszik összebékíteni benne a költői mesterségtu
dás, melyeknek semmi közük sincs egymáshoz, s a
tapasztaltabb olvasó számára sem jelentenek egyér
telmű meglepetést. A külső és a belső kapcsolata za
varos, a szimbólumok alkalmiak, a gondolatvezetés
lehetetlenül kanyargós, tudálékos. Ma tömegével je
lennek meg ilyen — illetve a formakultúra hiánya
miatt mégsem egészen ilyen — jellegű versek. Ács
költői becsületére legyen mondva, hogy mesterkélt
szövegeit nem hozta nyilvánosságra. De mai mér
cékkel mérve vajon visszataszító-e egyáltalán az
ilyenféle, groteszkhez közel álló, bizarr látomásos
ság:
„Rőt fények gyúlnak, reped a kárpit,
nézd csak, a házunk elindul magába...
Kart mindenki az ég felé tár, mint
szülő asszony, ha nyomkodja a bába.
Házlakók, vigyázzatok, a pince
kovász gyanánt megkel és fölétek nő;
rég készül már, hogy alját fölböffintse
e megbolondult nagy dagasztóteknő.”
(Házomlás, 1946)
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A pusztulás tulajdonképpen szülés — mondja a
fiatal költő naturalizmussal elegyített szimbolizmu
sa. Az új (a forradalom?) a pincéből támad, ámde
nem a ház, hanem a „házunk” „indul” el „magába” .
Az első versszakban felcsillantott új minőséget a
második veszedelmes burjánzássá fokozza le. Aligha
kétséges, hogy a különös képek a polgári értékek
veszélyeztetettsége miatti súrlódás, bizonytalanság
kivetítései. Tanúságuk szerint a fiatal költő szük
ségszerűnek tartotta az újat, de bizalmatlansága
miatt félt is tőle. Tudott a mindenki számára fon
tos kenyér szükségletéről és ígéretéről csak a „dagasztóteknő”-t érezte „megbolondult”-nak.
Századunk természettudományi tapasztalatai a
költészet emberközpontúsága mögé is kérdőjelet tet
tek. Noha Ács ebből a szempontból sem tartozik a
legharsányabb forradalmárok közé, a mindenségélményt és következményeit ő is vállalja:
„Homokízű csillagok
ropognak fogaim közt
kristálypor csillagok
kavarognak hunyt pillám
égboltja alatt
búgó csillagok
hamvadnak a hajamban
Miért tértek ki
előlem iszonyodva?”
(Ha visszatérek, 1961)
A csillagok a végtelent, a titokzatosat, a nyugtala
nítót idézik, s emellett az ürességet is. Az a viszony,
amelybe a költő kényszerült az értelmen túlival, az
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átlagemberben borzadályt kelt. Ugyanez az effek
tus, amikor a szerelem megszűnik feladat, illetve
idill lenni; amikor a metafora nem nyújthat bensőséget a versnek. A szerelem, korántsem szubjek
tív okok miatt, önmagát semmisíti meg, a veszélyez
tetettségéből kinövő metafora paradox kíméletlen
sége miatt. A tragikum tapasztalata és lehetősége
miatt nem lehet nyugalmat hazudni:
„Riadt pillád remegve lecsukódott;
el sem merem képzelni, hogy mi rejlik
egy ilyen zárt szempilla mögött, meddig
szivároghat a föltorló testdombok
marcangolt hús és összezúzott csontok
gyurmájából, kifacsart leve, mennyit
kell várni, míg vigyázva föleresztik
karambol után a véres sorom pót. . . ”
(Máglya, 3. szonett, 1961)
Az ötvenes években született Párvers, hét év pillé
rein (1952-59) című versben bukkanhatunk a követ
kező furcsa sorokra: „Álmos, fagyott / sóhajok illant /
zenéje búg / csókjaim alján.” Nem kétséges: az ilyen
fajta meghökkentő megnyilatkozásokban nem logi
kát, hanem egyszerűen a „zene búgását” kell keres
nünk.
Bizarr szóösszetételek is akadnak nála („vérrelédes”). Teljes metaforái is olykor egészen merészek
(„a bús madár, a kéz” , „a csend, a vén legény”), és
a szinesztéziát is szereti („zöld muzsika” , „kék só
hajtás”); de a metonímia sem ritka nála („a szó
tikkadtan ínyemhez tapad”).
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Versformák
Ács Károly az első verseitől kezdve tanulmányoz
za és műveli a deákos és a nyugat-európai verselést,
noha azok közé tartozik, akik egy-egy versnek a tör
vényét nem az eleve adott szabályok szerint építik
meg. ö modem költő: nem annyira a lehetséges,
mint inkább a lehetetlen tartja vonzásában. Egy-egy
versforma pedig csak addig elérhetetlen számára,
míg ki nem próbálta. 1946-ban például hexameterrel
kísérletezik:
„Várod-e még tilalom-tört lelked szárba szökését?”
(Sose várd!)
Egészen közel vannak ehhez a daktilikus sorok,
melyek különösen akkor hatásosak, amikor az űr
nek, a hiánynak a karikírozását szolgálják dagályos
ságukkal:
„Feslik a cérna, hullnak a gombok,
tágul a semmi, nő a, halál.
— Feslik a napfény, hullnak a lombok,
tágul a félsz és múlik a nyár.”
(Az idők érkezése, 1946)
A Nyugat verskultúrájának hatására az indulásától
kezdve ismeri a jambikus sort. Hatodfeles jambusai — korai szokása szerint — saját kísérleteit is ki
figurázzák:
„Minden lépésem egy cikázó jambus,
oly szép, ha botlom néha, és olyan bús.”
(Vándorúton, 1946)
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Ács költészetét a magyaros verselés is jelentős
mértékben befolyásolta. íme, egy három ütemű,
4/4/3 szótagösszetételű tizenegyes:
„Szegény költő, önnevezte, bozontos,
kezed kapa, fúró felé, mért kapdos?
Meg akarja szerezni tán magának
mesterségét szerencsének, munkának?”
{Ki-ki maga ... 1948)
Intellektusához és zeneösztönéhez azonban mégis
csak a nyugat-európai verselés áll közelebb. Ennek
legnyilvánvalóbb bizonysága, hogy eddigi munkássá
ga során három szonettkoszorút alkotott, több szo
nettet írt, és aránylag ritkán mellőzi a rímeket. Azon
kívül balladái is vannak; ezek azonban a villoni
versformát követik és semmi közük sincs az ismert
műfajhoz. A Ballada (1948), a Modern ballada (1948)
és a Ballada az építőről (1964) bonyolult rímképlete
szerint is követi az olasz mintát.
A rondel formában szintén maradéktalanul nyilat
kozhatott meg Ács költőisége. A költő is annyira
jellemzőnek találta rondeleit, hogy hattagú ciklust
formálva belőlük Ének füstje, füst éneke című
válogatásában is helyet adott nekik. Az Ács-féle
rondel rövidebb a francia eredetinél: olyan hat
sorból álló kompozíció, melyhez külön strófaként,
az első két sor ismétlése csatlakozik; szerkezetének
képlete: ABaAabAB. A rövid sorok végén gyorsan
csendülő rímek és sorismétlések következtében
keletkező táncszerű lüktetés azért groteszk, mert a
játékos léptek félelmetes gondolatok súlyát hordják.
A rondel a költőnek a legnagyobb győzelme a létét
fenyegető rémek fölött. Van egyébként két olyan
rondele is, mely tökéletes behelyettesítés a XV.
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századtól ismert alapképletbe. Az egyik, az Utolsó
rondel (1968), egyébként az említett hattagú ciklus
befejező darabjaként, azt is elárulja: miért vá
lasztotta a költő ezt a kifejezésmódot; milyen meg
felelést lát a rondel és az élet lényege között. Az
ismétlődés, a ciklikusságélmény vonzotta magához
a körtánc emlékét őrző rondel formát. Ezért tekint
hető az eredmény a jugoszláviai magyar irodalom
kiemelkedő teljesítményének.
A legnagyobb versek azonban a magyar költészet
ben úgyszólván ismeretlen sestina formában íródtak
{Tanú, 1957; Gyökér és szárny, 1968) egy korai
próbálkozás után (Sestina a hitről, 1948). Igaz, a
szórímek következetes alkalmazásánál fontosabbak
a gondolatok, azonban az összefoglaló commiato
nem marad el.
A szonett koszorúknak már az említése is magától
értődővé teszi e költészet rímgazdagságát. A pár
rímektől kezdve a keresztrímen át az ölelkező rímig,
valamint ezeknek a már érintett versalakzatokban
alkalmazott kombinációjáig, a tudós költői műhely
hez elengedhetetlen eszköztárnak úgyszólván minden
kelléke előkereshető Ács Károly költészetében.
A gondolatiság igénye a költőt sokszor a próza
felé közelíti, de mivel — különösen szerelmi téma
esetében — a versszerűségről nem hajlandó lemon
dani, ezért asszonáncok és enjambement-ok segít
ségével a közbülső megoldást választja. A Csönd
helyeit vers (1952) esetében a bizarr hatást még
szóismétlés is fokozza:
„Verset kérsz tőlem, szépet. Tán szebbet,
szebbet, mint maga a szerelem.
Pedig éppen most tartozom a csöndnek
egy hallgatással, mert a helyemen
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mái zajos magam helyett fának,
fának kellene felnőnie...”
Mivel az utóbbi másfél évtizedben csökkent a
költő belső feszültsége, a versforma egyensúlyterem
tő szerepére is kevesebb szükség van. Az élmény és
a szavak kalandja helyett a tapasztalat, a tényszerű
ség került előtérbe; ennek következményeként viszont
a szabadversé, illetve a prózaversé lett az elsőbbség.
A Matuzsálem példái (1967), a Menetrend dicsérete
(1968), az Emlék, télben (1971), az Üj idill (1976) és
a Batyuim (1978) akkor is egy rezignáltabb életszemléletnek megfelelő, szikárabb poétikát tükröz
nek, ha — ugyancsak szabad vers formájú — rigmus
is akad közöttük ( Találkozások, 1973), és ha ünnepre
új külső formát ad is régi tisztelgő versének (Az
ember anatómiája, 1972). Természetesen: a rímes
Láb oratóriumot (1967), a rondeleket (1968) is a
hatvanas évek második fele teremti, míg 1970-ben
két hagyományos formájú költemény is születik
(Novgorodban, Glossza); de nem hallgathatjuk el a
Nádas tavont (1974) sem, vagy a Négyszemközt az
éjszakával (1975) második részét s a még későbbie
ket sem. Csakhogy ezekben már a prózaisággal
kapcsolatban említett tartalmak dominálnak. A
„körtánc” léptei lassabbak, egyszerűbbek, az olvasó
által könnyebben kirakhatok. Nem, nem változott
meg gyökeresen a költő, de klasszicista énjének
félreérthetetlenül előnyt adott. Kezdettől fogva mű
velte az epigrammát, ám most, az aforizmával
egyetemben, különösen közel került hozzá ez a
kiegyensúlyozott gondolkodást igénylő műfaj. A
forma varázsa másodlagos lett, a rímek rutinosab
ban csengnek össze. Az utóbbi néhány évben kevés
az átlagon túlemelkedő vers. Hogy ez az elhallgatás
hoz vezető út lenne, vagy csak megpihenő erőgyűj
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tés — nem tudhatjuk. Bármilyen legyen is a foly
tatás (ha egyáltalán lehet rá számítani), nem ronthat
és nem javíthat Ács Károly egyedülálló költészetén.
A már létező nagy verseknek nincs szükségük fényre,
és árnyékba sem kerülhetnek.
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A kritikus, ha nem formális ismertetőt ír, akkor
„tűzbe jön” a mű olvasásakor. Az „égési sebek” az
utólagos, esetleg higgadtnak mondható ítélkezésben
is jelen vannak. A tüzet (a sebeket) a konkrét mű
okozza, melyet a kritikusnak nincs ideje alaposan
megvizsgálni, arra pedig még kevésbé, hogy a ko
rábbi pályaszakaszt is sokoldalúan tekintse át. Az
előzményekre való utalás nem maradhat ki ugyan
véleményéből, csakhogy ez inkább sejtéseken, emlé
keken, mint ellenőrzött tényeken alapul.
Az előbbit azért kellett elmondanom, mert e
tekintetben (az enyémnél átfogóbb igényű vállalko
zásig) helyzeti előnyben vagyok Ács kritikusaival
szemben, akik a költőiségnek egy-egy nekik meg
felelő vagy hozzájuk legközelebb álló minőségét
hangsúlyozták egyik vagy másik verseskötet meg
jelenését követően. A legtöbbször, nemegyszer az
egész munkásságra kiterjedő érvénnyel, Bori Imre
értékelte e költészetet, a városi mentalitásnak meg
felelő érzékeny intellektus kereséseiben látva a
lényeget. A másik pályatárs, Dér Zoltán viszont,
éppen ellenkezőleg, az irodalomtörténészt kevésbé
érdeklő vonatkozásokra, a személyességre és a dal
szerűségre esküdött. Az újabb nemzedék tagjai
közül Bányai János önkorrekcióval formál átfogóbb,
hitelesebb véleményt, az irónia mellett a lírai él
ményt is tudomásul véve; Utasi Csaba viszont
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rájön, hogy Ács műve nem csupán hideg versfaragás,
hanem költészet is.
Tapasztalatunk szerint mindenekelőtt Tandori
Dezsőnek van igaza, aki szerint Ács Károly költészete
„besorolhatatlan” . Más szóval: a kritikusoknak a
megállapításai a látszat ellenére egymást többnyire
megtűrő, sőt kiegészítő részigazságok, melyek ér
vényessége nem csupán azon múlik, hogy a költőnek
melyik korszakában (itt is: vajon az időben közü
letien verseket is tekintetbe véve?) szemlélődünk,
hanem azon is, hogy mely szövegek állnak legköze
lebb hozzánk.
Ács munkássága a nemzedéktársak között is meg
lehetősen elszigetelt jelenség. Amikor 1950 áprilisá
ban B. Szabó György a fiatalok (többek között Bori
Imre, Fehér Ferenc, Juhász Géza, Major Nándor,
Petkovics Kálmán, Tornán László, Sárosi Károly)
munkáit vonultatja fel, a már kiforrt költő nevét
hasztalanul keressük a Híd tartalomjegyzékében.
Lelkesedni vágyó, de csak ritkán lelkesülő, kétel
kedőn befelé forduló alkattal van dolgunk, amely
verstől versig „füstként” (Ács kifejezése!) illanva, a
legmeghökkentőbb formákat tölti ki. Tandori, lé
nyegbevágó jelzőjéről, a „besorolhatatlan”-ról meg
feledkezve, tagadja a költő lírájának objektív voltát.
De vajon mi más lenne a Négyszemközt az éjszakával
manierista palinódiája, mint mesteri alakoskodás? A
szerepjátszó értelem bebizonyítja, hogy ami három
évtizeddel korábban egzaltált vallomás volt, annak
az ellentéte is meggyőzően állítható. Aki egyébként
egyoldalúan vallomásosnak véli e költészetet, az az
egyik poétikai alaptényről feledkezik meg: a nagy
műgonddal „megvert” alkotó nyelvérzéke, valamint
egymás után következő szavainak immanens törvénye
szerint átalakítja, megváltoztatja a kristályosodási
magként szolgáló érzelemszikrát vagy tapasztalat124

morzsát. Vallomás és stilizált vallomás között olyan
nagy lehet a különbség, mint amennyi a szubjektív
és az objektív líra között mutatható ki. Rossz vé
leménnyel kellene lennünk a költő erkölcséről, ha
például a Ballada az építőről című költeményét első
sorban személyes vallomásként értelmeznénk. A kor
emberéről van itt szó, mellyel hol szemben áll a
költő, hol pedig hozzá hasonul; jelen esetben iro
nikus tehetetlenséggel azonosul vele. Az önkívület,
a látomás tehet teljes mértékben objektívvé egy
költészetet; e törekvést azonban a külső jelenségek
ben tárgyiasuló gondolat is segítheti, még ha gyérebb
eredménnyel is. A Glossza forradalmárt búcsúztató
tárgyilagosságában például lehetetlen észre nem
venni a szatirikus élt, hiszen a költő a konformizálódás idilljét magával a pusztulással azonosítja, s
már csak azért sem lehet elégikus (tehát személyes),
mert az ő nemzedéke már a háború utáni megvál
tozott körülmények és feladatok között kezdte
pályafutását. Egyébként a játékösztön és az irónia
idegeníti el nemegyszer a költő hangnemét személyes
sorsától, és teszi emberiségi gondok jelzésévé. A
rondelekben a szénné válással fenyegetett kezet
kétségtelenül az egyén borzongása alakította képpé:
a fájdalom és a félelem még közösségi okok eseté
ben is az egyént fenyegeti, benne lesz realitássá.
Csakhogy a vers állapota és célja szerint sem az
egyéné már: a rondelek többsége azt az emberiség
lehetőségeivel kapcsolatos (legközelebb a ciklikus
biologizmushoz álló) pesszimista tapasztalatot köz
vetíti, mely a hatvanas években lett jellemzővé tár
sadalmunkban. Magától értődik: az értelmiségi
közhely Ács Károly szóösszeválogatása által kiváló
költészetté minősült ót.
Látszólag ötlet, hangulat, ideiglenes elhatározás,
de lényegében örökös nyugtalanság, keresés és ön
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vizsgálat élteti ezt a költőiséget, melyben több az
állandó, mint a változó elem. A felszabadulás után
a kamasz-poéta koraérett volt, a kortársakhoz képest
túl sokat tudott, illetve sejtett, aminek versbizonyí
tékait sokáig nem is merte nyilvánosságra hozni.
Az ötvenes évek elején az életbe kapcsolódás lehető
sége átmenetileg lehalkítja a kétely ördögét: Ács
tudniillik cselekvésre vágyó és csupán az eszmények
elárulásának látványa előtt megkeseredő, szkeptikus
sá váló költő. A látszatok és a dal kultusza tehát
rövid életű: a versekben ismét az elmagányosodás
nak és a szorongásnak az ifjúkori, a nyilvánosság
előtt egy részükben ismeretlen hangjai veszik át a
főszólam szerepét, a magánélet, a költői önelégültség
intermezzóját követően.
Állandó, költészetet strukturáló költői adottságnak
a belső ellentmondásokat, a tagadás tagadását és
ennek egyik gyakran képletszerűen tiszta formáját,
a versen belüli vagy a versek közötti palinódiát
tekinthetjük Ács Károly vers világában. A költő
tehát állít valamit, majd nyomatékosan visszavonja:
a versírás tudniillik nála igen sokszor a gondolatnak
a kalandja: az utóbb felismert igazság látszattá
fokozza le a kiindulópontot. Ez az agy számára
nehéz, kínos munka, amelyet megkönnyíthet a
költői forma játékossága’: ezért érzékelhető nem
egyszer vizuálisan is Ács palinódiája.
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