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Kalendárium
(A művész arcképe Huszonhat Ló helyett másokkal) 

A TSK dosszié
A Vízöntő-kor hajnalán járt az idő. Kellő elszántsággal indultam neki a 

délelőttnek, ezerkilencszázhatvankilenc június hatodika volt, péntek, de 
ez a péntek sokkal többnek ígérkezett egy átlagos június hatodikai pén-
teknél. Annak ellenére, hogy ez a nap is csak egyszer fordulhat elő bár-
ki életében, no de hát melyik nem? Az újjászületésnapokat kivéve. Az 
érettségi még biztonságos távolban, miként Katajev fehér vitorlája, csak 
éppen előbukkan néha a horizonton, háromnapi járóföld messzeségben. 
Úgy értem, ha tudsz járni a vízen, és én persze tudtam. Egy örökkévaló-
ságra elegendő idő ez a három nap; madarak énekelnek máglyák helyett, 
szívünk csordultig a szerelem édes levével, fogalmunk sincs a hatalom ter-
mészetéről, működési mechanizmusáról és a valódi másnaposságról.

Az elszántsághoz illő ismerethiánnyal feltöltve fordultam az Országal-
ma mellett a művelődési ház irányába. Felpillantottam a Pátzay-szobor-
ra. – A magyar erő és vitézség jelképe vagyok. Az ezred szelleme örökké él 
– köszöntöttek minden elhaladót a 10-es huszárok, akik nem megjöttek 
Fehérvárra, hanem elmentek onnan az örökkévalóságba vagy valami ha-
sonlóan fura helyre. Akadt, aki meghallotta a köszöntést, akadt, aki meg 
nem. Ló és lovasa azonban nem foglalkozott a napi aktualitásokkal. 

Lojzi hívott aznap délelőttre a művelődési házba, ahol egy irodalmi 
színpad eszeként, szíveként és minden egyéb szerveként munkálkodott. 
Csukly Alajos vagyok, játszottam színházban, és minden másban, így-úgy 
megéltem és most itt vagyok. Hívjál Lojzinak. Így aztán az irodalmi szín-
pad tagja lettem, remekül szórakoztam, kiderült, hogy harminc centi pró-
zát egy perc per centiméter sebességgel tanulok meg, más dolgokra is fény 
derült, és a lányok is kedvesek voltak. Akkoriban a lányok egyharmadát 
Sacinak hívták, és bukott fickónak számított, aki a Ha volna valaki című 
Gara György-dalt nem tudta valahogyan előadni gitárkísérettel. Legalább 
ezt az egyet, esetleg a Szigorú tanítót, vagy a Szerelmes biciklistákból bár-
mit. Természetesen a próbák és előadások utáni helyzetelemzések fehér 
asztalnál típusú összejövetelek sokat lendítettek a mindenségemen. Ami-
kor már úgy véltem, hogy mindent tudok, nekitámaszkodtam a vasútállo-
más közelében csordogáló szennyvízcsatorna hídján a korlátnak, és kellő 
hatásszünet után megszólaltam: – Költő vagyok. – Hoppá! – köpött ki 
egy kefíres dobozt válaszul a csatorna. Így történt ez egy addig szóra sem 
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érdemes napon, amelyiken számolatlanul születtek és ugyanúgy haltak 
meg emberek a Föld nevű bolygón, mint annak előtte és annak utána is. 
És attól kezdve lejegyeztem azokat a körülöttem gomolygó hangfürtöket 
és égi foszlányokat, amelyeket elcsíptek az érzékelőim, és amikor elérke-
zettnek láttam az időt, megmutattam őket Lojzinak. Azt mondta, hogy 
jók a verseim. És attól kezdve, ha tetszett, ha nem, költőként mutatott 
meg mindenkinek. Módszeresen kezdte letörni tanult szerénységemet, 
könyveket adott, útjelző karókra hívta fel a figyelmemet, a sötétebb ösvé-
nyeken sem lehetett szem elől téveszteni éjek évadján sem, mert előttem 
lépdelt, kezében Genie imbolygó lámpásával. Idő nincs, ismeret azonban 
annál több, így hát az Örök Emlékezet nevében ideírom, hogy ne kelljen 
keresgetni, mi a mennykő lehet ez a Genie. Egy instrumentális dal a Sha-
dows nevű angol gitárzenekartól; Genie with the light brown lamp – akár 
meg is hallgathatod, akkoriban már meghaladta az emlegetett (nem léte-
ző) idő ezt a társaságot, muzeális darabnak számított. Hát igen, bukkant 
fel néha egy újabb kefíres doboz, amikor már-már melléfogáson kaptam 
magamat.  

Lojzi azért hívott, hogy rávegyen, tartsak vele aznap a sárszentmihályi 
könyvtárba.

– Feltétlenül meg kell ismerkedned egy költővel, aki nemrég költözött 
haza végleg Franciaországból Budapestre. A nemzetközi avantgárd is-
mert művésze, te meg úgyis állandóan a századelő avantgárdját bújod, 
Tzarább vagy Tzaránál, két lábon járó ellenkultúra, ott a helyed. Tamkó 
Sirató Károlynak hívják, most jelent meg a kötete a Szépirodalmi Kiadó-
nál, szép könyv. A Vízöntő-kor hajnalán. A Dimenzionizmus Kiáltványa 
is benne van, ő gondolta ki a dimenzionizmust, mint a többitől jól el-
különíthető, sajátos irányzatot. Miro, Hans Arp, Duchamp, Kandinsky, 
Picabia és hasonlóak csatlakoztak hozzá, ott az aláírásuk. Szóval meg kell 
ismerned az öreget, hozzál a verseidből feltétlenül. 

Horogra akadni nem is olyan nehéz. Talán csak a halak nincsenek ezzel 
tisztában. Ott a csali, bekapod, aztán repülsz is kifelé a vízből. Gondolta a 
fene, hogy Lojzi, aki az estet szervezte és vezette, azzal kezdi majd, hogy 
üljek csak oda Tamkó mellé én is. Elvégre költő vagyok, ha az emlékezete 
nem csal, és bizony előbb én fogok felolvasni, hogy kellő íve legyen az 
estnek. Mert ugye én arra gondoltam, hogy a versek azért kellenek, hogy 
a Mester majd segít megjelenni, megjelennem, megjelentetnem valahol. 
Nyilvánvaló, hogy egy ilyen nagy név ajánlása komoly támogatást jelent-
het majd nekem. Csali és horog. Horog és lánc és kígyó. Jeles jelképtár.

A pártbizottság fekete Volgájával érkeztünk Sárszentmihályra, és út-
közben Tamkó végig beszélgetett velem (fel sem tűnt, hogy csak velem), 
miután anarchisztikus elképzeléseim jól láthatóan őszinte örömmel töl-
tötték el. Tényleg vad voltam, őszinte és az ellenérvek két méternél kö-
zelebb nem juthattak hozzám. Ezt a határt átlépni? Két méteren innen 



109

porig égett minden. Később Whartonnál olvastam erre az állapotra egy 
remekül fogalmazott mondatot. Két mondatot: „Harmincéves koromban 
én voltam a legdühösebb állat a földön. Olyan súlyos eset, hogy még alud-
ni is féltem a társaságomban.” Igen, elég pontos, és én meg tizennyolc 
voltam. Majdnem ekkora a harminc felezési ideje, amelyik megduplázza 
a hatást. Szóval, mindent a maga idejében, ahogy a történész mondaná, 
vagy Matula, aki főzés közben nem volt hajlandó hallgatni az ajándékba 
kapott rádiót a téli berekben. 

Nos, a könyvtáros asszonykák tördelték vékony kis kezecskéjüket, 
kedvesek voltak és jól érezhetően, bárkinél nagyobb zavarban repdestek 
köröttünk. Élő költő élőben! Hozzáteszem, egyáltalán nem tartottam se 
akkor, se később ezt és a hasonló, azaz rendre ismétlődő magatartást meg-
mosolyogtatónak. A könyvtáros kisasszonyok izgulnak, hogy valóra vá-
lik-e az álmuk. Menj át idegen területre, aztán figyeld, hogy mit művelsz.  
Már nem emlékezem, miket olvastam fel akkor a könyvtárban, amit nem is 
igen bánok. Tamkó Sirató Károlyra emlékezem, aki pedig gyermeki őszin-
teségével és a mindenhol csodákat találó ártatlan életlátásában otthonosan 
mozogva olvasott, kérdésekre válaszolt és igazán tetszett a közönségnek. 
Nekem is. Egy élő költő élőben! Na, hallod! Én is akkor éltem át ilyet éle-
temben először, ha csak azokat az eseteket nem számolom, amikor velem 
(a költővel) voltam, vagy a kötetlen, önjelölt zsenik társaságában valami 
megváltóhelyen. 

Hazafelé zúgott velünk a Volga, mindhárman elégedetten dőltünk hát-
ra az üléseken, Lojzi elöl, Tamkó meg én hátul. És szünet nélkül érkeztek 
a költői kérdések és egy láncaitól, béklyóitól megszabadult ember a visz-
sza az erdőbe ideológia mentén kinyilvánította véleményét és szándékait 
a világ újrateremtéséről. Lojzi somolygott, Tamkó kontrázott, buzdított, 
egyetértett, elmesélte, hogy betegségéből a jóga hozta ki. Mindezt egy 
korty ital nélkül. 

A fehérvári vasútállomásnál kiszálltunk, Lojzi megkért, hogy a Mestert 
igazítsam útba az állomáson, ő meg visszamegy a kocsival a pártgarázsba, 
aztán majd hamarosan találkozunk.

Így is lett. 
Másnap mesélte, úgy leteremtették miattam, hogy annál nagyobb lete-

remtés nincs is a világon. Fülig ért a szája az örömtől, és rendkívül elégedett 
volt velem. Rendszerellenességet, revizionizmust, anarchiát, és még min-
denféléket emlegettek ott a pártbizottságon, meg azt, hogy rajtam tartják a 
szemüket, meg Lojzin is. Ha a helyén szeretne maradni a művelődési ház-
ban, akkor fogja vissza magát és a tanítványait! Akkor ehhez a helyzethez 
még semmiféle kódom nem lévén, azt hiszem Lojzi örömét nem értékel-
tem megfelelően. Alig volt még szomorú tapasztalatom, gondolom, azért. 
Az állomás előcsarnokában álltam Áron Nagy Lajos bácsi szocreál pan-
nója alatt és néztem, ahogyan Tamkó svájci sapkásan az aluljáró alsó lép-



110 Vár Ucca Műhely 62.

csőjéről visszafordulva int, és élete végéig nem hagyja el az életemet és 
persze én sem az övét.

Rendre érkeztek tőle az új esztendőket köszöntő képeslapok, géppel 
írott levelek a Vöröskereszt utcából, ahol volt szerencsém több alkalom-
mal is találkozni vele a hetvenes években. A jóga nagy ismerőjeként és 
művelőjeként felhívta figyelmemet a hatékonyan terjedő téveszmékre, a 
tévutakra és a jóga pocsék magyar szakirodalmára. Akkor még egészsége-
sen szerettem volna meghalni, ahogyan mondani szokás, és jógázni pró-
báltam. Ám a jógázás nem az, amit a népek általában tudnak róla. Nem 
testmozgás és helyes lélegzés, hanem életforma. Nekem meg dohányzás 
közben nehezemre esett jógázni. Szabad ember voltam, és a nikotin rabja, 
valamint vadonatúj szokásaim foglyaként hordószónok a mindenkori jó 
társaságokban. 

Tamkó megmutatta műfordításait is, köztük kedvenc Prevert-versét, a 
Balladát. Elkérte tőlem a kör alakzatba igazított költeményemet, amelyet 
különlegesnek tartott, aminek következtében egy igen jeles társaság tagja 
lehettem versgyűjteményében. Most is jól érzem ott magamat. A versgyűj-
teményében, amelyik egészen biztosan létezik valahol, mert igazságnak 
is léteznie kell valahol. Hozzáteszem, még számítógép, szövegszerkesztő 
nem lévén, írógéppel adtam (kör) formát a végtelennek. 

A Vízöntő-kor hajnalán költőnek hittem magamat és fütyültem a csa-
tornában felbukkanó adalék anyagokra. Kefíres dobozokra, flakonokra, 
elveszettekre. Mindenre fütyültem rajtam kívül, és nem jövök rá, hogy ezt 
miért kellene megbánnom. Úgy gondoltam, hogy a költészet kilencven 
százalék hit, tíz százalék publicitás. Majdnem úgy is volt, de mára radiká-
lisan megváltozott az arány. Az ellenkezőjére. És több száz csatorna van, 
jövendölés meg csak egy.


