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K Ó S A   C S A B A

Búcsú Ács Jenõtõl

Az utóbbi napokban beköltöztem a verseskönyveibe. Az utolsó kötetébõl, a
Bûn-idõ Golgotájából kiáltott rám a jajszava: „Ó, idegen rianás, kés a mellbe,/
és a borda szétborzad bele,/ Ó, a bérc-orgonák a végtelenbe/ sírnak, és sza-
kad a szív-zene.” Rátaláltam erre az öt sorra is: „Gonosz dühöngés a világ,/ a
vér tökélye szertezúzva,/ a test becsukja ablakát,/ S önként beroggyan, vénhed
gúzsba./ És mint álomban, nincs tovább.”

A szív-zene megszakadt. Nincsen tovább. Ám lehetne, mert nem kellett vol-
na – nem lett volna szabad – meghalnia. Nem kellett volna: ha ezen a dermesz-
tõ október eleji õszön, szombaton éjszaka nem cipeli õt a mentõ a székesfõvá-
rosban, hét órán át. A lakásukban érte az infarktus, az ügyeletes kórháztól tíz-
percnyire.  De a kórház nem fogadta, az ügyeletes orvos szerint nem volt köz-
vetlen életveszélyben.

Összegyûjtött versei kötetében csaknem kétezer vers sorakozik. Gargantuai
hahotájával, kópésan mosolygó szemével oly derûs, életvidám embernek tet-
szett, hogy azt hittem: ez a kétezer vers csak tréfa, csak játék. Pedig mindenik
vers a halállal vív. Apokaliptikus látomások villannak fel, égzengéses sorok tor-
lódnak egymásra, mintha egy kitört vulkán lökné fel a szavakat: vér, szív, tûz,
láng, örvény, csont, parázs, kereszt, lándzsa, seb, szög, Golgota.

Nem véletlenül állapította meg az utolsó kötet elõszavát író Pomogáts Béla:
„Ács Jenõ a létezés aligha felfedhetõ titkaival viaskodik, mondhatni, magával
Istennel küzd meg, miként a próféták és a misztikusok.”

 „Számomra – vallotta Ács Jenõ – a szó szent, a lélek alkotása, élõ lélegzõ,
önálló lény. Maga az a tény, hogy a szó létezik, Isten által teremtett csoda, ezért
is tölt el gyönyörûséggel, ha megszólít. A szó szentségének õrei a szellem em-
berei, ha õk nem volnának, akkor a szó elveszítené eredeti, isteni voltát… A
költõ csak a hang-léleknek, a betû és a szó szellemének, valamint  a nyelv
istenének tartozik felelõsséggel, senki másnak.” De annak megalkuvás nélkül.
Úgy írt verset, mint akinek Babits Mihály és Nagy László ítélõszéke elõtt kell
megjelennie. Nem véletlen, hogy indulásában éppen Nagy László és Kassák
Lajos segítette.

Az irodalmi díjak – méltatlanul – elkerülték. Pedig kitûnõ költõ volt – verse-
it a Somogy is közölte –, sokkal jobb poéta, mint mások, akik értenek az iroda-
lom belterjes harcaihoz, az önmenedzseléshez. Õ nem foglalkozott ilyesmivel.

Ültem vele évek hosszú során át a pesti Blaha Lujza téri Nemzeti Étterem
bokszában, Lázár Ervin, Bella István, Balázs József társaságában. Most utánuk
ment. Utánuk küldte a magyar „egészségügy.”

Amikor utolszor találkoztunk, ezt mondta:
– Kétségbe vagyok esve a hazám sorsán…
Elszorul a torkom az utolsó versét olvasva:

Megõrült õsz, motyog, hüppög,
Oly nyílt, oly merész a színe,
Oly vakmerõn sárga-dühödt,
Nem is illik suttogó szívbe.


