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Csukás István a hónap költője. Csukás István az élet költője. De azt is 
mondhatnám, a derű lírikusa. Idegen tőle a spleen, a keserűség, verse-
iben nem találjuk meg a huszadik, huszonegyedik század irodalmat el-
árasztó depresszióját, világvéghangulatát, de nem azért, mintha Csukás 
nem látná éppen úgy a kétségbeejtő helyzeteket, közömbös lenne a 
tragédiák iránt, hanem mert elszántan keresi a jót, a létezés mindenek 
feletti örömét. Verseit olvasva harmóniát érez az ember, a költővel 
eszmél rá, hogy mennyi szépség vagy boldogság lehet a hétköznapi 
pillanatokban. Szinte Madách Ádámjának paradicsombeli első szavai 
idéződnek fel az olyan költemény, mint az Istenke megnyomja a tavasz-
gombot olvastán, hogy „élni, élni, mily édes, mi szép!”. Ez a költészet 
mohón gyűjti magába mindazt, ami veszendőbe mehet egy brutális 
korban, menedéket ad a természet és az ember szerelmetes kapcsolatá-

nak. Nem restelli az érzelmi ellágyulást, ha meghitt egy nyári délután, 
ha a hű kutya játszani csalja a kertjükben, ha jó az emberek között járni 
a Kolosy téri piacon vagy a Szépvölgyi úton, mert érdemes tartogatni a 
drága perceket arra az időre, amikor Isten lehelete sem lesz elég. 

Csukás versei felszabadítanak a napok nyomása alól filozófiájukkal, 
a derű óráival. Derű lengi be a nosztalgikus témáit, az elmúlás feletti 
gondolatait is. Emberséges derű. És mindehhez ott van a rímek, ritmu-
sok csukási muzsikája, régről hozott zeneiség, ami még apja kovács-
műhelyének üllőcsengéséből való, a nagy és a kis kalapácsok üteme, és 
az ebből áradó szárnyalás.  

Jelen időben beszélek róluk, mert ha költőjük eltávozott is, a versei 
itt élnek az örök jelenben. 

Szakonyi károly: A derű lírikusA

CSukáS iStván
 
isten megnyomjA 
A tAvAsz-gombot
Isten megnyomja a tavasz-gombot,
s a régi verkli pattogva beindul,
a rigó kiköpi a téli szutykot,
csőrt csücsörít s fütyül bolondul,
a rügyek apró rajzfilmgyárak:
megrajzolják a millió levelet,
szuszog, dohog a vakondjárat,
megindul a forgalom odalent,
a nárcisz kis pöckét kinyomja,
a kapkodva vetkőző égre mereszti,
a vadrózsának tavalyi a rongya,
hullna már, de még nem ereszti,
dagad az akác nyakán az ér,
az éltető nedv lüktetve kering,
bámulok a kertben ösztövér,
apadó hitemmel, s megtelek megint
együgyű csodával, éltető nedvvel,
s kinövök a földből, mint a bokrok,
s motyogom, vén bolond, gyermeki hittel:
jól van, Isten, kapsz egy libacombot!

távmondAt szAkonyi károlynAk

„Emlékszel” – a beszédet egyre többször kezdjük így el,
a múlt megköhögtet, mint az első cigaretta reggel,
s lebegtet a füst varázsoló kéklő fátylat,
mitől a szemünk meghatottan könnybe lábad.
Tán jó is így, talán mai szívvel ki se bírnánk,
ha az emlékek elmúlt időnket könyörtelenül ránk borítják,
egyedül halottakat lelünk, egyedül vacogva fázunk,
ha megrándul is: leoperált békacombokat galvanizálunk.
Ám ha legalább már ketten beszélünk róla,
zümmögve beindul szívünk, mint a villanyóra,
fény is lesz, meleg is lesz, a sok-sok sápadt kísértet
életre kel, arcuk kipirul, elfoglalják köztünk az üres széket,
beleisznak borunkba, szánkból kikapják a szót, fújják a füstöt,
letörlik arcukról, a mi kezünkkel, a hamuszín ezüstöt.
Félelmünk oszlik, kifejlett gyanakvásunkat láncra kötjük,
s kitárunk ajtót-lelket, mint régen, s a tükröt kiröhögjük,
egymás szemében, mint ifjan, csakis ott látjuk magunkat,
minden más röhögnivaló, minden más vélemény untat,
hasat behúzunk, mellet kidöntünk, rázunk csontos öklöt,
a nők ámulva néznek, majd merengve, mint a kölyköt,
megcsapja őket a más égitestről érkező léghuzat,
már nem gyanakszanak a borra, szimatolják az utat,
mely hozzánk vezet és még valahová mögénk,
ahol él, virul egy másik ország, s fölötte egy másik ég,
mely elfoglalhatatlan, kikezdhetetlen és leigázhatatlan,
mert álomból van, s amíg mi élünk, halhatatlan,
mint az ifjúság, s ahová egyre gyakrabban visszajárunk,
mosoly az útlevelünk, s a halálfélelem a szárnyunk.

HármAn élünk itt

Hárman élünk itt egymást feloldó boldogságban:
én, feleségem és a kiskutyánk.
Működik ám közöttünk az örömtávíró, röpköd
a kertnyi űrben az üzenet,
a brummogás, a nevetés, a cérnahangú vakkantás,
a gyere ide, az adj pacsit, a szeretsz még –
majd elfáradva, elcsöndesülve, ki-ki a vackára húzódva,
némán sugárzunk, mint napsütött kavics.

sAnzon

Most azt hiszem: boldog vagyok
és az leszek, míg élek.
Nap süt, a fény alá merült
utcán ülnek a vének.
Szívükbe süppedve puhán
a régi utcák, fények,
ahol mostan is ülnek ők,
s amit én már nem értek.
S amit majd ők nem értenek:
ha vén szívemben élnek,
örök Nap süt az elmerült
utcán, hol üldögélek.

Csukás 
István 
az élet 
költője. 
De azt is 
mondhat-

nám, 
a derű 

lírikusa.
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“

Egy kisfiú mondja

Nem tudsz te semmit!
A tigris helyből átugorja a kerítést,
s akárhányszor, oda-vissza. Piros
mozdonyszemével kitolat az éjszaka,
mindig tolat, hallhatnád a vágány-
csattogást, ha éppen nem aludnál.
De te a füttyöket se hallod,
a tülülüző hegyoldalt, pedig ingyen van.
Rosszabb vagy a medvénél, mert az legalább
egy nagybőgő-vonóról álmodik. De te
azt se veszed észre, hogy a Nap gólt
lőtt az ablak jobb felső sarkába!

ElfüstöltEm 
ötvEn nyarat

Elfüstöltem ötven nyarat,
ötven hósipkával lefödtem,
egyre több, ami kívül maradt,
egyre több van már mögöttem,
röstellem, de sehogy sem akaródzik
bennem a lélek megöregedni,
vígan viszket és vígan vakaródzik,
indulna mindent újrakezdeni –
„No, te lélek! – így intem óva –
légy bár büszke és szabad,
röpködni a madár dolga,
miránk szájat a semmi tátogat,
komolyodj hát, tán kicsit vacogjál,
mint a köhögős őszi reggelek,
lepjen be dér, fonjon be ökörnyál,
mert hideg jön, mélyhűtött űri csend,
Isten lehelete sem lesz elég,
hogy még egyszer újra felmelegítsen,
hisz ott van a sok fagyott rigó, veréb,
azt se győzi… s pláne ha nincs is Isten!
Vagy tudod mit, ne is törődj e fogatlan,
e mindent elrontó savanyú dohogással,
röpülj vígan és légy halhatatlan,
s ne szökj még belőlem s ne cserélj el mással!”

mi a hElyzEt a költővEl

És mi a helyzet a költővel,
aki olyan volt, mint a sirály?
Meszelt ég borul föléje,
orvosok faggatják: mi fáj?
A szobában egy ügetőló vágtat,
majd diszkvalifikálja a homály,
legyint, nézi a tiketteket szóró fákat,
a remény, mint egy karóra, lejár,
játszana még tízeslehúzást, snapszlit,
huszonegyet, smént, ezekben ő volt a király,
de az ápolónő vihogva bandzsít,
nahát, a maga fejében most is mi jár!
Dohog, eltűnődik, majd elámul:
hogy van Nyugat, s él még Babits Mihály!
Majd fejben izgatottan számol:
hány éve már, hány éve már?
Kuncog, mert titok, de azonnal kimondja,
hiszen a lelke örökké alterál,
mikor is zárt be, mikor is zárt be,
mikor is a Szamos-parti kupleráj?
Majd jön az est, és nem jönnek
a barátok, pedig ajtót-szívet kitár,
szemébe fáradtan gyűlnek a könnyek,
letörli, úgy hagyja – fáj.
Elsiratják a hűtlenek is, pedig még él,
de hát könnyebb a könny, milyen kár!
Hát ez a helyzet a költővel,
aki olyan volt, mint a sirály.

Elmúlás EllEn 
babérlEvElEt

Elmúlás ellen babérlevelet morzsolok,
jön a kutyám, tüsszögve megszagolja,
gyanakodva néz: játék vagy kitolás?
Úgy dönt, hogy játék, mert győz benne
a szeretet, mindig győz, hogy majdnem 
elszégyellem magam, s játszom a kedvéért: 
bekapom a babérlevelet s elrágom
fintorogva, s hozzáképzelem a bablevest,
adok neki is a levélből, kiköpi s nem
képzel hozzá semmit, végül is egy kutya,
s fogalma sincs az elmúlásról, homályosan 
érzi, hogy elborult az arcom, az elmém,
hozza a labdát s vigyorogva döfködi
a térdem: eztjátsszuk! Majd szinte körbe-
mutat a kertben: a nyarat játsszuk,
vagy együk meg a vízcsapnál fürdőző rigókat, 
vagy a szomszédban szőrt meresztő macskákat, 
vagy a kerítésre tekeredő virágokat! 
Rábólintok, helyes, játsszuk azt, hogy élünk!

Nem restelli 
az érzelmi 

ellágyulást, 
ha meghitt egy 
nyári délután, 
ha a hű kutya 
játszani csalja 
a kertjükben, 

ha jó az emberek 
között járni 
a Kolosy téri 
piacon vagy 
a Szépvölgyi 
úton, mert 
érdemes

 tartogatni 
a drága 

perceket arra 
az időre, amikor 

Isten lehelete 
sem lesz elég.

”
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Étellift a pokolba

Hová futok, mért izgulok,
mintha vonatjegyem volna,
s lekésem a csatlakozást:
ételliftet a pokolba.

Nézek a szerelvény után,
telerakva zsúfolásig,
megkönnyebbülök, hogy nem én
haltam meg, hanem a másik.

Kaptam még egy napot, percet,
de zsebemben a meghívó
a többi igazolvány közt,
széle szakadt, betű fakó.

Ődöngök még s ragyogok is,
de már mint a délutáni
napsütésben a házfalak,
jó mellette álldogálni.

Megtört fényben majd a szemem
fénye is végül megtörik,
csak a hús lesz, mi nem érzi,
ha az ételliftbe lökik.

Pokolba megy az is, aki
nem akart itt dudás lenni,
elsimul a föld felettünk,
nincs különbség többé semmi.

Mert itt fent volt a mennyország,
életünk isteni része,
csupa fény és csupa álom,
csakhogy mi nem vettük észre.

Rövid Életemet megtoldom

Rövid életemet megtoldom hosszú nyári délutánnal,
ami szárnyalni akar még belőlem, az itt is szárnyal,
hiszen kiderült, mint egy majdnem megfejtett keresztrejtvény,
hogy mindenhol megszületik a vers eleve elrendelvén,
a többi meg, nos, a többi itt marad lent a földön,
ami kimaradt a költeményből, azzal is illik törődnöm,
mert mohó és buta, szertelen, s nincs benne semmi szellem,
de hát bármily esendő, szeretem, s muszáj egy-két cselt kieszelnem,
hogy ne fájjon kicsiségem, s a kurta időn kétségbe ne essem,
vagyunk egypáran így e zölden habzó magányos égitesten,
amely a koporsónk lesz, de most lustán a nyárba fordul,
vele fordul a kert, fényt szürcsöl a klorofill, majd megbolondul
a boldogságtól, dagadt erekkel lüktet a fa, s mintha
vándorútra kelne, a szomszédból átkúszik a szederinda,
a kutya szőrös, bogáncsos pofájából sárga drágakő világít,
elnyel a mámor, s mélyül velem a határtalan öntudatlanságig,
bennünk a világ, s mi benne csücsülünk nyakig a világban,
mint a rég elfelejtett udvaron a napra kitett gyerekkori kádban,
a mostani udvar, mint derűs ripacs, a régire visszajátszik,
bár látom a csalást, de vele játszom, most már semmi se hiányzik,
ha mozdulok, velem mozdul fuldokló sóvársággal minden énem,
aki voltam, s akit elhagytam, ahogy az szokás, úton és útfélen,
s visszanézhetek megnyugodva, vissza is látok apámig, anyámig,
e kifogyhatatlan nyári délutánból küldhetek nekik is egy sugárnyit,
s a többinek is a föld alá, a halottak elporladt szemhéja megremeg,
száj nélkül súg a rög: veled vagyunk, ne félj, mi örökké veled,
fordíts hátat bátran, mert szeretnek, s szívemben ne legyen kétely,
nyakamban pányva, s ne csak azt merjem, amit más is merészel,
súlytalanabb már nem is lehetne, ami végül leránt a földbe,
futólag pillantok erre-arra, ez volt az egész, kevéske nyári zöldre,
és mégis és mégis, legalább próbáltam az öröm ujjhegyén megállni,
nincs szebb, mint az élet, és nem is érdemes szebbet kitalálni!

gyeRekaRcom 
visszanÉz Rám

Gyerekarcom visszanéz rám a tükörből,
nem tudok mit kezdeni vele, de azért
próbálkozom: rávigyorgok, kacsintok, semmi,
mintha jég mögül nézne rám, elég hűvösen,
ahogy grimaszolok és idétlenkedek egyre
fáradtabban, elszálló hittel, öregedő bohóc,
hogy kicsaljak legalább egy irgalmas mosolyt,
egy rezzenést, egy rebbenést, valami kis fényt,
onnan, honnan, kitől, kinek, lehunyom
a szemem, lassan felnyitom: eltűnt, s eltűntem
én is, csak a tükör, csak a tükör, csak a tükör.

”

“

Jelen 
időben 

beszélek 
róluk, mert 
ha költőjük 
eltávozott is, 

a versei 
itt élnek 
az örök 

jelenben.
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„Egymillió gyermeket neveltem fel” – jegyezte meg egyszer tréfálkozva 
Csukás István, és ebben nincs semmi túlzás, hiszen mára ennél sokkal 
többre tehető azoknak a száma, akiknek meghatározó és örömteli gyer-
mekkori élménye az alkotó mesevilágával való találkozás. 

Szerencsésnek mondhatom magam, hogy boldog gyermekéveim 
egybeesnek a hazai meseirodalom aranykorának számító időszakkal. 
A meseírás a hatvanas évektől sok szerzőnek „a túlélést” jelentette, 
ez volt az alkotásnak az a „menedékhelye”, ahol a pártállam által elle-
hetetlenített vagy száműzött írók és költők otthonra leltek. Nagynevű 
alkotók törték a fejüket korgó gyomorral egy-egy szimpla mellett, a 
gyerekeknek szóló történeteken. A meseírás sokak számára jelentett 
egzisztenciális kérdést, ám leginkább azok lettek gazdagabbak tőle, 
akiknek szülei vagy nagyszülei megvették az újdonsült műveket. (Az 
akkori könyvárak nevetségesen alacsonyak voltak a maiakhoz képest.) 
Ebbe a szellemi közegbe robbant bele a hatvanas években Csukás István. 
Vágott szem, vastag bajusz, hamiskás mosoly, derűre meg vidámságra 
késztető gesztusok, játékos jókedv áradt mozdulataiból és szavaiból. 

„Arcom, minden kétséget kizáróan, anyáméra hasonlított – írta az Új 
Írás című folyóirat felkérésére készült, Feltörekvés gátlásokkal című 
visszaemlékezésében. – A minden kétséget fordulatot azért használom, 
mert, elsőszülött fiú lévén, az apámra szerettem volna hasonlítani, ehhez, 
úgy éreztem, elvitathatatlan jogom van; s erre már semmi remény nem 
volt, szilvaként hegyesedő szemsarkom, kiálló járomcsontom, fekete 
hajam, szélesedő halántékom, vagyis egész mongolos arcberendezésem 
visszavonhatatlanul anyám arcára ütött. Anyámra, s anyám családjára. 
Vagyis a kunokra. Ők voltak a kunok, sőt nagykunok, apámat pedig 
jásznak lehetett mondani, világos haját, világos szemét letagadhatatlanul 
nem én, hanem öcsém örökölte.”

Kisújszálláson látta meg a napvilágot, 1936-ban, egy nehéz sorsú 
kovácsmester idősebb fiaként. Könyvük alig volt, kettő azért akadt. A 
két legfontosabb, ami minden tisztességes háznál előfordult. Egy ka-
lendárium és egy Petőfi-kötet. Hamar böngészni kezdte ezeket, hiszen 
mire elérkezett az ideje, hogy az elemi iskolába beírassák, már tudott 
írni-olvasni. 

Vonzotta a betűk világa, a mesék, a hősök, a csodák univerzuma. 
Leginkább azok a történetek kerültek közel a szívéhez, amelyeknek hősei 
ugyanúgy beszéltek, mint a mindennapi emberek a kovácsműhelyben 
vagy másutt a közvetlen környezetében. Egyszerre kezdte felfedezni 
a képzeletbeli és a valódi világot. Utóbbi bizony nem a szebbik arcát 
mutatta, amikor Csukás István fiatal volt. (Édesapja elveszítette a ko-
vácsműhelyét, építkezéseken dolgozott, nyaranta a hegedűművészet 
bűvöletében élő, serdülő Csukás István téglát hordott ugyanott.)  Talán 
azért is kellett otthonra lelnie a mesék és a legendák birodalmában, 
hogy ott megtanulja, hogyan kell a tragikumot átfordítani, megszépíteni, 
megváltani. Ugyanúgy nézi a világot, mint a többiek, de nem ugyan-
olyannak látja. A többség a rosszat veszi észre maga körül, nem a jót. 
Kevesen merik felismerni, miként lehetne a rosszat jóvá tenni, sokan el 
sem hiszik, hogy a rosszban el van rejtve a jó.

Csukás István megéli ennek a varázslatnak a misztériumát, szinte 
minden hőse ebből az átlényegítő szándékból táplálkozik. Jókedvből te-
remti mulatságos és szeretetre méltó alakjait akárcsak az ellenpontjaikat. 

Az ő világában a teremtő és a teremtmény egyaránt vidám, és játékból 
születik minden körülöttük. Életműve megtanít úrrá lenni a rosszkedv, a 
mélabú felett, átlényegíti az élet tragikumait, megmutatja és tudatosítja 
a mindennapokban rejlő derűt.    

Hűséges olvasói – idősek és fiatalok – talán nem is tudják, hogy 
hegedűművész akart lenni, édesanyja biztatására jelentkezett az akkor 
alakult zeneiskolába, érettségi után tanulhatott volna tovább a Zeneaka-
démián, ám akkor már nem a muzsika vonzotta, hanem a szépirodalom. 
Tizenhat-tizenhét éves korában, főként József Attila és mások hatására, 
megírta első verseit, némelyik nyomtatásban is megjelent. A költészet lett 
a „befutó”. A muzsika lelket formáló erejére azonban mindig szeretettel 
gondolt vissza, például a békéstarhosi zeneiskolát megidéző tárcájában: 

„Ma sem tudok nagyobb, szebb és hatásosabb pedagógiai eszközt 
elképzelni, mint a zene. Ott tanultam meg, mi a közösség, mi a közössé-
gi élet. Mit jelent egy hangnak lenni a kórusban. Ott tanultam meg a 
belső fegyelmet, ritmusérzéket – már nem csak zenei jelentésében. Ott 
tanultuk meg a póztalanságot és a kiállás bátorságát. Külföldi látogatók 
(akadtak bőven) kétkedőn mosolyogtak, mikor bokor mögött hegedülő, 
éneklő gyerekeket láttak, pedig csak nem volt elég hely, azért szorultunk 
a szabad ég alá.”

Érettségi után előbb a jogi egyetemre jelentkezett, majd egy idő után 
átment a bölcsészkarra, de tanulmányait ott sem fejezte be. Megjelent 
verseiből, írásaiból, irodalmi segédmunkákból tartotta fenn magát. 
Közben felfedezte magának a Hungária kávéházat, a legendás New 
York kávéház utódját. Oda tüstént „beiratkozott”. Azokban az években, 
ötvenhat után a Hungária Réz Pál, Domokos Mátyás, Zelk Zoltán, Vas 
István, Déry Tibor, Abody Béla és mások alkotta szépirodalmi asztal-
társasága, „a mély víz” jóvoltából egy sziget volt a szárnyait bontogató 
írók számára.  A nyilvánosságnak, ha egy kicsit költőibben akarom ezt 
kifejezni, akkor azt is mondhatnám, a „szabadságnak a szigete” volt. 
Bement a Hungáriába az ember, elkezdett beszélni, meghallgatott má-
sokat, mindenkiről tudta, hogy milyen állásponton van, hogy honnan 
beszél. A márványasztalnál üldögélve, egy szimpla mellől valahogy 
jobban ráláttak a mindennapi életre. 

„E kávéházról kicsit bővebben kell szólni: csapatostól jártunk oda, fia-
talok, merészen helyet foglaltunk a márványasztaloknál – gondolt vissza 
ezekre a napokra az A város meghódítása című írásában. – Merészség 
nem csak ahhoz kellett, hogy a nagy árnyak helyére üljünk, hanem mert 
pénzünk épp egy szimplára volt elég. Vagy kettőnknek egy szimplára. De 
eltűrték, hogy nyitástól zárásig, reggeltől estig ott üljünk. Egyáltalán, ha 
visszagondolok, barátságos volt a város, a légkör, a pincérek, a kalauzok, 
a jegyszedők és a fürdőmesterek. Egészen ötvenhatig. Kemény cezúra 
volt, kemény világ következett. Addig azonban lubickoltam, mint a hal 
a vízben. Gyorsan alkalmazkodtam és tájékozódtam, már nem szálltam 
rossz villamosra, már levetkőztem vidéki sutaságomat. Merészen beül-
tem a Hungária mély vizébe, a nagyok asztalához, s még merészebben 
mutogattam a verseimet. Ideális, fiatal költőnek való állapot volt.”

A kiváló költő Kormos István biztatására és hívására fordult a gyerme-
kirodalom felé, később az íróasztalát is megörökölte a Móra Kiadóban, 
még mielőtt szabadfoglalkozású író lett volna. Kormos István neve külön 
fejezet Csukás István sorsában!

MESEHŐSÖK DERŰBŐL, 
NAPSUGÁRBÓL

BORBÉLY LÁSZLÓ

Pályarajz Csukás Istvánról



       

6

„Az egész úgy kezdődött, hogy Kormos István dörmögő hangján 
szemrehányóan nekem szegezte a kérdést: miért nem írsz a gyere-
keknek?! – emlékezik Kormos István, a szerkesztő című írásában Csukás 
István. – Valamit hebegtem, hogy nem tudok én, meg nem próbáltam 
még, de Kormos szigorúan félrehessentette a kifogásokat, s tovább 
dörmögött: ha a fiatal költők nem írnak a gyerekeknek, sose tudjuk 
kiszorítani a dilettáns vénasszonyokat, unatkozó miniszterfeleségeket, 
meg a még rosszabbakat! Mert ezekkel van tele a pálya! Érted?

Görnyedeztem a rám rakott súly alatt, pislogtam, mint a vett malac, 
mikor észrevettem, hogy Kormos szemében vidám fények táncolnak: 
Akarsz hallani egy-két förmedvényt? Amitől hátha megjön a kedved! 
Fölemelte az ujját, s már szavalta is nagy átéléssel a borzalmas sorokat. 
Meggyőzött, mivel nemcsak nagyszerű költő volt, hanem nagyszerű 
szerkesztő is. Áldja meg érte az Isten haló porában!

Szerződést kötöttünk, s addig nem hagyott békén, amíg meg nem írtam 
első mesekönyvemet. S hogy az ifjú szerző megdicsőülése még nagyobb 
legyen: Bálint Endrével illusztráltatta! Kívánok minden ifjú kollégának 
ilyen kezdetet és ilyen szerkesztőt! (…)

A gyerekirodalom életem részévé vált, s hozzá kell tennem: boldogabb 
részévé! Írtam a meséket, s a jutalom sem maradt el, mindenféle díjat 
megnyertünk, itthon és a világban, Hollywoodban a Nagydíjat első 
gyerekfilmemmel, a »Keménykalap és krumpliorr«-ral. De a legnagyobb 
díj a gyerekek örömtől csillogó szeme, szeretete – ez tartott életben a 
keserű években, mikor költőként ki voltam ebrudalva az irodalomból. Ez 
szítja fel bennem ma is az aggódást, hogy mi lesz velük? Nincs kiadójuk, 
lapjuk, színházuk, nem jut nekik elég pénz, szeretet, törődés! Pedig 
legalább azt a százszor a szánkba rágott kodályi intelmet fogadnánk 
meg végre, hogy csak abból lesz a jövő közönsége, akit gyerekkorában 
olvasni tanítottunk, elvittünk színházba, hangversenyre. És ha valaki 
is legyintene, hogy van ennél fontosabb dolgunk is, jó lenne, ha észbe 
kapna, hogy nincs ennél fontosabb dolgunk! Mert aki most nem törődik 
a gyerekekkel, az nem törődik a jövővel! Aki nem hisz a gyerekekben, 
az nem hisz a jövőben. Megkockáztatnám még azt is halkan, hogy nincs 
ennél jobb befektetés. Miért írok hát a gyerekeknek? Mert én mindezek 
dacára hiszek a jövőben, s ha felnézek az égre, látom, látni vélem, hogy 
mosolyogva bólogat Kormos, Zelk, Weöres…”

Csukás István költészetének mélységeiről kevesebb szó esik, ennek 
talán az egyik oka az a diadalmenet, amelyet a hazai gyermekirodalom-
ban megtett. Ha az általa kitalált mesehősöket kell idézni, kapásból 
jutnak eszünkbe a meghökkentő nevű, tréfás alakok, akiknek népszerű-
sítésében nagyon nagy szerepet játszott a televízió. Ám azonnal zavarba 
jövünk akkor, ha Csukás István valamelyik verseskötetének címét kelle-
ne megmondani vagy néhány költeménye kerülne szóba. Költő mivoltát 
kihangsúlyozandó, mindenkit arra ösztönöznék, kezdjen ismerkedni 
Csukás István lírájával. Hamar kiderül, hogy rokon lelkünk ilyen téren is.

Amikor a Nemzet Művésze díj átadása után kicsit elbeszélgettünk, 
rögtön szóba hoztam, Óbudán élek, mire Csukás István megjegyezte, 

hogy „földik” vagyunk. Számomra költészetének elsősorban az a szelete 
kedves, amelyet ez a kerület ihletett. Nemcsak a sokszor emlegetett 
Orr-beszámoló a Szépvölgyi út 67.-től a Kolosy térig című, hanem az 
Egy délutánra visszatért, a Napfényben tündöklő vagy az Ablakok hunyo-
rognak a homályba. Néha összegyűjtött verseibe belefeledkezve járom 
az utam, a Kórház utcai piactól, ahová gyakran Csukás is „alászállott”, 
barangolok keresztülvágva a Szentlélek téren, a Nagyszombat utca 
mélyén nyugvó amfiteátrumon egészen a Kolosy térig, aztán egy még 
merészebb kanyart véve felfelé a hegyre. Útitársaim a költő gondolatai:    

„Én hiszek a versben – ahogy Csukás István mondja –, hiszek a vers 
megtartó erejében, hiszek abban, hogy a lélek nagy gödreit, amelyek 
egyre tágulnak, egyre mélyülnek bennem, csak a verssel lehet megtölte-
ni, hogy ne omoljon össze, ne zuhanjunk bele mi is; és hiszek abban is, 
hogy a kicsiségünk ne fájjon, tehát én a legkisebb szemben állok a fel-
foghatatlan mindenséggel. Megszólítom a mindenséget, csak így tudom 
versben megszólítani, ez olyan is egy kicsit, mintha az Istent szólítanám 
meg, Istent is csak versben tudom megszólítani. Hiszek abban, hogy nem 
feltétlenül hétköznapi, nem feltétlenül praktikus haszna van a versnek, 
de ugyanakkor hiszek abban, hogy hétköznapi és praktikus haszna is 
van. Főleg a hétköznapiban hiszek. Próbálom évek óta ezt is megfo-
galmazni, hogy a mennyországunk, a boldogságunk a hétköznapokban 
is rejlik és itt is tetten kell érni, ami azt jelenti számomra is, hogy ha 
egy picit leszálltunk a mennyekből, arról a magaslatról, ahol talán már 
magányosak voltunk és dideregtünk; leszállunk a piacra, leszállunk egy 
sétára az őszi utcán, leszállunk egy hentesboltba bekukkantásra, hogy 
ebből is lehet költészetet csinálni. Mindenből lehet költészetet csinálni. 
A költészet az én életem volt, de talán másoknak is tud örömet nyújtani, 
másokat is sikerül életben tartani, ahogy engem sikerült.” 

Különösen megindítóak azok verssorai, amelyek fájdalmas nosztal-
giával pillantanak vissza a tovatűnt gyermekkorra: „A grófi park nagyobb 
fényűzést még / nem látott: fehér zongorabillentyűn / küszködött nehéz 
ujjunk, ág-görcsét, / kapát-kaszát fogó merevséget gyűrt / le az idegenül 
lágy futam, és /– milyen csoda! – a paraszti nehéz / hallás Bartókon, s 
Kodályon könnyebbült.” (Békés-Tarhos) Az idő eltávolító messzeségével 
dacolva, édeni állapotként ábrázolja egykori családi műhelyüket: „Fel-
idézett műhely, elveszített gyerekkorom! / Mészfehér tányérjait dobálja 
a bodza, /szemben a város tükrösen villog – és fejem felkapom, / szédít 
a messzeség, szorítás a torokban, / izzik az őszi tarló, amerre futottam, 
/ és elindulok boldogan a megtalált nyomon.” (Emlékezés egy régi 
kovácsműhelyre)

Csukás István szerint a vers mellett a mese az utolsó olyan műfaj, 
amely az egész világot képes ábrázolni könnyedén, játékosan: „benne 
van a teremtés, a pusztulás, benne van az élet, a halál, sőt a túlvilág is, 
mint még a magyar népmesékben is – vallja a Csak a derű óráit számo-
lom című riportkötetben. – Tehát csodálatos műfaj, ahogy ez a versről is 
inkább elmondható, mint a prózáról. A mese ott volt az »ősrobbanásnál«, 
amikor létrejött az univerzum, végül is a misztika is benne van, az érze-
lem is mindenképpen. Egyenrangú része az irodalomnak.”

Verseskötetei mellett egyre-másra írta a gyermekregényeit (Keményka-
lap és krumpliorr, Nyár a szigeten, Vakáció a halott utcában), 
mesekönyveit, verses meséit és ifjúsági történeteit. Kivétel nélkül kiál-
tottak a filmes vagy a színpadi adaptációért. (Legsikeresebb színházi 
darabja alighanem az Ágacska.) Megteremtette Mirr Murrt, Oriza-Triz-
nyákot, a Kiscsacsit, Süsüt, Süsükét, Pom Pomot, A nagy Ho-ho-ho-
horgászt, Sebaj Tóbiást, akik mellé álmodott számos játszótársat, nehogy 
egyedül érezzék magukat vagy nehogy rossz kedvűk legyen. 

Csukás István világában ugyanis a rosszkedvnek nincs maradása. Min-
dig a napsugár az úr. Mindennek jóra kell fordulnia, ezért jó felnőttként 
is visszatérni az általa teremtett mesebirodalomba. Ma ugyanúgy ott-
honra lelünk benne, mint gyerekként, akkor is, ha gyerekeink vagy majd 
az unokáink révén kalandozunk újra benne. 

Csukás István rosszul hitte, hogy egymillió gyermeket nevelt, sokkal 
többen vagyunk, és közöttünk ő volt a legnagyobb gyermek!

(2020 márciusában) 

A gyerekközönség 
az előadás végén ünnepli 
Csukás Istvánt, a szerzőt


