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Ács Károly is elkészítette eddigi költői művének számadását. A Menetrend dicsé-
rete (1968) után csaknem kilenc évig várakoztatta költészetének híveit az ú j kötetre; 
és most szép meglepetéssel, összefoglalással és újdonsággal jelentkezett megint: gyűj-
teménnyel, mely végképp helyet kér szerzőjének a kortárs magyar költők egyik első 
vonalában. Minden valamit érő költészet ellentmondásokat hordoz, mert maga is 
ellentmondás. A születésénél fogva; és ezt Ács 1959-ben a Csönd helyett verssel je-
lezte. Közölte, hogy a maga részéről tisztában van a tényállással; nem vetíti ki az 
okokat kültényezőkre, hanem magát a költőt tekinti nemcsak nyugtalan keresés-
kényszerek zaklatásainak kitett, de önmaga számára — lírikus mivoltában — folya-
matosan elfogadhatatlan lénynek. Már ezzel a meghatározással is csak Ács Károly 
nyomában haladunk, ténymegállapítólag: az elfogadhatatlanságnak nem vigasza, nem 
igazolása csupán, sőt, efféléket félretolva, közege, éltetője a folyamatosság, a létezés 
tudatának kontinuuma, mely épp a keresés kényszerének szüntelen megújulása révén 
termékenyebb, mint ami ebből a minőségéből magában az alkotóban tudatosulhat. 
Elérkeztünk itt a második ellentmondáshoz is; úgy érzem, ebből fakadnak Ács köte-
teinek izgalmas utószavai. A költő ilyen alkalmakkor verseinek egyenértékét s mér-
tékét keresi, nem elméletileg, magyarázólag, hanem egy sajátos pótesszé gyötrelmes 
műfajában. A Menetrend dicséretének „Utószó helyett" című prózakölteménye (bi-
zony, utószava, amelyben egy kifaragatlan verset érzek, vésőütésnyit sem kevésbé 
teljeset, mint a kanonizált verstársak!) műveinek legkeményebb próbájaként a nem-
létet, a meg sem születést említi. „A ritkán és keveset írók átka kísér", állapítja 
meg; hadd tegyem hozzá ehhez, mintegy a szavába vágva, de nemcsak neki mondva: 
hagyjuk egyszer s mindenkorra a sok és a kevés firtatását; milyen kevés nagy művel 
igazán jelentős egy-egy régi, nem a porosan unalmas klasszikusok közé suvasztott, 
tündökletes író (egy Thoreau, Bierce, Poe, hogy csak messziről válogassak), és így 
legalább hallgatólagosan megegyezhetnénk abban, hogy ki-ki maga lelkére ír ennyit 
vagy annyit, ez ne legyen — bár ne lenne! lesz — vizsgálódás szempontja. Ami 
engem megragad, az alábbi kép teljessége, mely máris ellentmond a „kevés" önmar-
cangolásának; máris mintha igazolná a kevés létet (korántsem a létezés bőségével 
szemben! az ilyen szükségek nem szűkösségek, nem kirekesztőlegesek, nem ellen-
pólusok; az Ács Károlyok magas szintjén nem!) — mert én ebben a panaszban 
évtizede lassan tömérdek gyönyörűséget találok: „. . .valahányszor kötetbe akarom 
gyűjteni néhány év termését, sivatagban találom magam; maradék kaktuszok, gyér 
agavék, szúrós, bizalmatlan xerophyták világában; önkörükbe zárt, önnön nedveikből 
élő remetenövények..." közt, ezek „emlékeztetnek csupán egy szerves, összefüggő, 
ellentéteivel egybefolyt növényi tenyészetre". Már akkor minden versénél jobban 
megszerettem Ács élete művének ezt a pár sorát, és itt nagy teljességet érzek. Szá-
mos síkon metszi be a koordinátákat; s egyáltalán, tanúsít ilyen — korántse higgyük, 
hogy kötelező — igényt: számot vet nemcsak egyéni alkatának, de történelmi helye-
zettségének néhány, szerves vagy szervetlen, deformáló vagy formáló, mindenképp a 
legérzékenyebb anyagra ható körülményével. És létrehoz — ha így akarja, mondjuk 
így — efféle növényzetet, mely a kihagyásossagaival korunk igen természetesen vilá-
got kifejező, világképéhez hű képződményeinek, műveinek, életműveinek sorába illik. 
Oda, ahová tartozik — és itt nem a Vajdaság irodalmára gondolok —, Ács Károly 
oda nagy erővel tartozik. A Vajdaság irodalmát felesleges volna említenem, hiszen 
ez a poézis ott született, abban (és mégsem abban) á közegben; és a mai magyar 
költészet egészét ugyanígy nem hozom itt gyűjtőfogalomul, mert abba Ács művének 

87 



egyre tudottabban bele kell tartoznia. Helye — érdemben mármost, nem osztályoz-
gatósdi szerint — ott lelhető, ahol az újítók mindig ellenőrizendő lendületével szem-
ben szkeptikus, a konzervativizmustól szerencsésen (mert valóban! s nem önáltató-
lag) irtózó művészek pályája húzódik. És ami Ácsnál különös és egészen egyedi, hogy 
műve, egészében és egy-egy vers megcsinálásakor is, kamatoztatja, megtoldja, igazolja 
a „modernek" eredményeit; töredékesség és áradás egyképp van ezekben a költemé-
nyekben, és van valami több: összkompozíció, mely nem a hiteltelen körbekidolgozás 
unalmával formázódik, hanem az esszenciálisabb „szerencse" révén (és itt a Zrínyi-
féle szerencsefogalomra gondolok). Ács költői létének szervességét igazolja az a kö-
rülmény, hogy költőhelyzetének határ eset-jellege a vers mindenkori határeset-meg-
valósulásában fejeződik ki; esetleg megfordítva: az Ács-versek besorolhatatlansága 
(és ezt a fogalmat szélsőségében használom! Ács, meggyőződésem, a mindenkori osz-
tályozhatatlanok között foglal helyet) adja, szintézis-formában, az életmű eddigi 
anyagának ritkaságértékét, sajátosságát. 

Szándékos volt a szóismétlés: „mindenkori". Mert a gyűjteményes, ú j kötet 
utóhangjának alapszólama is ezt a motívumot hordozza. „Sokáig kerestem az idő 
megállításának képletei t . . ." És Ács, ha tudatosan, ha nem, ebben a mondattöredék-
ben is az életművét példázza. A „sokáig", a „kerestem": ezek az időviszonyoktól 
hemzsegő kifejezésmódozatok kimódolhatatlanok volnának, ha nem az Ács-költészet 
mélyrétegéből törnének fel. Állandó dinamizmus, melyet visszafognia sem kell külön 
a tudat fegyelmének, mert a változáselem csak része a költészet változásának, a vál-
tozásában művelt költészetnek; hanem akkor a másik rész mi? Az sem állandó; a 
személyiség anyaga, ennek az anyagnak a szó csaknem legszorosabb értelmében 
szerves alakulása Ácsnál olyan közel kerül a költői szférához, hogy szinte szüntelen 
érintkezésük bizonyos vers nélküli termékenységet eredményez. Természetesen — 
költészetről, anyagi valóságról lévén szó — ennek próbája azután mégiscsak a meg-
születő vers lehet. De a gyűjteményes kötetben évről évre kísérhető fejlődésút — 
mely nem nevelődési regény! Ács nem véti el a költői lehetőség értékelését sem — 
lehetőségek elevenségét sugallja szikáran, sivatagi kőpattogást idézve. Persze, mi is 
óvakodjunk túlságosan szó szerint fogadni a költői önkommentárt. Az Ács-versek 
jellegét nem születésük körülményeiből, hanem anyaguk szerveződéséből kell meg-
ítélnünk. A hirtelen megtörések, a tudatosság kitárulása, mely a személyiség azonnali 
visszahúzódásával jár itt együtt, nem objektív lírát eredményez. Ezek a versek nyel-
vükben, eszményeikkel, élményközegükkel (s itt, a bizonytalanság szélén, az alig-
hanem elemezhetetlennél álljunk is meg!) a magyar líra évszázadainak rengeteg ha-
gyománytörmelékét görgetik; egy pontig görgetik, ott építkezni kezdenek belőle. Szo-
morúan, sebzően tört felületűek, hézagos szerkezetűek ezek a művek. Óvakodjunk a 
festőieskedő hasonlatoktól, főként ha szerényen szkeptikus költőről szólunk; mégis, 
építészete van az Ács-költészetnek, kelet-közép-európai kőanyaga, a megmaradás 
vívmányához idomított szerveződése, célszerű egyszerűséget mutat — mutat fel! — 
a mondandók és a megformálandók kis térben tömörülő, nem okvetlenül poétikus 
viszonya, együttese. Közhely lenne „szigorúan" válogatott kötetről szólni itt, s a költő 
különben is értelmezi a gyűjtés szempontjait: hogyan kerül össze, példázni, a gazdag 
műfordítói életmű egy-egy darabja az eredendőbben saját versekkel; s mindig egy 
évszám áll az élükön, az vezeti a kis „képviseleteket", a két-három, alig több verset 
egy-egy évből. Ács roppant makacssága sugárzik ezzel is, ebből is; de hát a költők 
gazdaságos lények, tudják, mi a legalkalmasabb gyökereztetőjük, s Ácsnak ez a lát-
szólag görcsösséget okozó, szikkadtnak látszó talaj. Holott ez az ő egyetlennek bizo-
nyult éltetője, ez a — költőként — visszafogottan élni akarás; mintha azonnal bírá-
lat tárgyává tenné az önmagában rejlő költőalkatot is, mintha nyomban éreztetné, 
terhére is az ilyesmi, ám ez az őszinteség, ez az önmaga iránti kíméletlenség már a 
vállalás gesztusa, már a költészet elfogadásának nem beletörődő — és bele nem 
törődő! — magatartása. Kevés művésznél érzem ezt a tiltakozást, ezt az elemi pro-
testet: saját állaga, saját mikéntje ellen; és ezek nem létfilozófia szavai, nem abszt-
raktságok, hanem nagyon egyszerű kérdések: kell-e költőnek lenni, ez a kérdés meg-
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előzi Ácsnál a „lehet-e költőnek lenni" vívódását, mert ő elemi erővel költő, de csak 
akkor, a kétkedés Anteusaként lehet az, ha erőt merít a hitetlenséget is vállaló 
bizonytalanságból. Kő szilárdságú bizonytalanság; rendíthetetlen elveszettség; két-
kedés, mely nem akar divatos előszobája lenni holmi hiteknek: így mind jellemez-
hető az Ács-képlet, keresem mégis az érdemlegesebb meghatározást. Hozzá fordulok, 
kötetéhez, melyet oly szívesen elemeznék ízekre — és akkor bizonnyal odáig elemez-
ném, míg a lehántani való anyagok alól bukkan elő a rövid dolgozatomban csak 
végeredményként mutatni próbált minőség. Ahogy a Novgorodban című vers (1970) 
színleg játékosan elmondja, hogyan „tagadta meg" költőmivoltát abban a városban, 
templomai romjai közt, hogyan vált viszonylagossá fény és sötétség, néző és nézett 
világ, mondanivalójának lényege így összegeződik (épp az esetlegesben): csak nézne 
rá egy régi festményről egy tehénszem akár, s „Novgorodban félig holtan rájövök, 
hogy költő voltam". (Forum, 1976.) 

TANDORI DEZSŐ 

„Királysír" 
VÁRKONYI NÁNDOR: PERGŐ ÉVEK 

Régészek álma: királysírra le ln i . . . Az ásatási terület megvallja titkát. Az egyre 
mélyebb rétegekből egyre régebbi leletek kerülnek napfényre. Az edénytöredékek, a 
fegyverek, az ékszerek a letűnt életformáról vallanak. Különösen beszédes források a 
kutak: emberek, népek, utak találkoztak szájánál, beléhullott a női hajtű, a vízhordó 
edény, s ha kellett, a gyilkosság áldozatát is elrejtette. De az igazi régészeti szen-
záció: megtalálni Attila sírját, a fáraók piramisát épen kibontani, az Árpád-házi 
királyok temetkezési helyét megásni. 

Várkonyi Nándor képzeletét évtizedeken át az emberiség őstörténete foglalkoz-
tatta. Letűnt korok hitvilágát kutatta. A mítosztöredékek alapján a történelem előtti 
ember életét igyekezett rekonstruálni. A világon sokfelé található, ismeretlen eredetű 
kőoszlopok, őskori építmények titkát faggatta. Az emberiség őstörténetével foglalko-
zott, de soha egyetlen sírt nem ásott meg. Letűnt kultúrákat írt le és támasztott 
életre anélkül, hogy tanult régész lett volna. Munkája a regényíróéhoz és nem a 
tudóséhoz hasonlított. Nem volt jelen ásatásoknál, piramisok kibontásánál, szenzá-
ciós leletek napvilágra kerülésénél. 

Várkonyi Nándor most mégis olyan örökséget hagyott ránk, amely a legszenzá-
ciósabb régészeti leletekhez hasonlítható. Utolsó mozdulatával egy „királysír" helyét 
mutatta meg. Félezer oldalon megírta emlékezéseit, melyet könyv alakban a Magvető 
Kiadó jelentetett meg. Várkonyi e műve oly gazdag forrást kínál az utókornak, mint 
egy királysír a régésznek. 

Adatokkal gazdagítja az irodalomtörténészt. Űj meglátásokra, kapcsolatokra döb-
benti az eszmetörténet kutatóját. Villanásnyi megfigyelései a század első fele honi 
történetének ismeretét teszik árnyaltabbá. Érzékletes városképei és tájleírásai Nyit-
ráról, Velencéről, Krisztinavárosról, Pécsről, a Balatonról a mozgófilm elevenségével 
érnek föl. Pszichológiai megfigyeléseit az emberismeret kamatoztathatja és a lélek-
tan tudósai használhatják föl. Emberi portréi írói remeklések, az emlékezetből ki-
hullt alakokat idéznek meg, s az irodalomtörténet üresen hagyott lapjaira írnak be 
egy-egy érdekes, figyelemre méltó nevet. Dokumentumai, levélközlései tudományos 
intézetek munkatársait sarkallják további kutatásra, irodalomtörténeti beidegződések, 
közhelyek, sztereotípiák újragondolására. 
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