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előtt Tamás mutatta fel először. Ezt a megfejtést ő adta 
ehhez a réteghez. És az ő szerencsés követői, amilyen-
nek vallhatjuk magunkat sokan, azt mondhatjuk, 
hogy ezzel valamit kiemelt a kövek alól, vagy a száraz 
papírlapokról. Tamás a históriás énekeket is a közön-
séggel való eleven, jelen idejű párbeszédnek tartotta, 
nem valami muzeális tárgynak.

Ez a kötet közös adósságunk. Azért közös, 
mert már Tamás is adósnak érezte magát vele. Az 
utolsó években sokat beszélgettünk arról, hogy 
díjak és elismerések ellenére félő, hogy az élet-
műve szétpereg. Ezzel a könyvvel az ő terve is 
az életmű összefoglalása volt, minket elsősorban 
hangfelvételek összegyűjtésére kért. Különösen 
– és ezt már kórházban fekve mondta el nekem 
– azt a Balassi-CD-t emlegette, ami csak másolt 
példányokban létezik. Ez a stúdiófelvétel 2004-
ben készült, de sose jelent meg hivatalosan. 
Gyújtópontnak elég volt arra, hogy az összes töb-
bit megpróbáljuk felkutatni, megmenteni. Ehhez 

a könyvalakot választottuk, mert a könyv neki is 
szívügye volt. Óriási könyvtára volt, tele bibliofil 
ritkaságokkal a világ ezer nyelvén, saját gyűjtés-
ben és családi örökségből származó könyvek-
kel. Édesapja mint irodalmár rendkívül gazdag 
könyvtárat hagyott a családra. Tamás is legendás 
olvasó volt: amikor úton volt, és nem beszélge-
tett valakivel, rögtön könyvbe temetkezett, mint 
a régi peregrinusok, vándordiákok. A nap min-
den óráját tanulásra használta ki. Folyamatosan 
csiszolta a véleményét, az újdonságokra is nyitott 
volt. Vegyészként sem volt utolsó, s ha azon a pá-
lyán marad, ugyancsak nagyon sikeres lett volna. 
Föltalált például egy olyan szondát, ami sokkal 
kisebb százalékból kimutatja az alkoholt, mint 
amit a rendőrség használt. Erre nagyon büszke 
volt, de szerencsére nem gyártották, mert akkor 
már senkinek nem lenne jogosítványa. A restau-
rálást azért hagyta ott, mert elcsábította az ének-
mondó élet. Addig munka mellett zenélt, nagyon 
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A Kobzos Kiss Tamás emlékezetére megjelent Dúdolj 
verset című kötet írásait és a hozzá tartozó zenei 
anyagot Csörsz Rumen István irodalmár, zenész ál-
lította össze Szerényi Béla tekerőlant-művész segít-
ségével, aki Kobzos Kiss Tamás munkáját folytatja 
az Óbudai Népzenei Iskola igazgatójaként. Csörsz 
Rumen István így emlékezett meg Kobzos Kiss 
Tamásról, kollégájáról, mesteréről a Csíkszeredai 
Régizene Fesztiválon, a Hargita Megyei Művelődési 
Központban 2018. július 12-én: 

Tamás a bolygó szinte minden pontján járt, 
lanttal, kobozzal vagy énekesként, neves nyugati 
zenekarok tagjaként, vagy pedig párban, az em-
lített zenésztársakkal. Nagyon nagy rálátása volt 
a világra, de Erdély mindig is a szíve csücske volt. 
Nagyon büszke volt rá, hogy református létére bi-
zonyos ősei unitáriusok voltak, például Kolozsvár 
egyik hajdani bírája. Csíkszeredában pedig egye-
nesen valóban nem is dísz-, hanem valódi polgár 
volt. Azokban az években, amikor esetleg nem lé-
pett fel a fesztiválon, mindig itt volt – azért is, mert 
Gyimesben háza van.

Egy 1985-ben adott interjúban Tamás maga me-
séli el, hogyan lett Kobzos: „Ezt az előnevet 1977 óta 
vallom a magaménak. Kecskeméten egy népzenei 
találkozón vettem részt, és az előadásomat bekon-
feráló Buda Ferenc költő barátom így szólított fel a 
pódiumra. Találónak éreztem a tőle kapott nevet, 
mert beszédes név. Arra utal, amit szívügyemnek 
tartok, a régi magyar zenére.”

Egy másik interjújában ennek a gondolatnak 
a folytatását veti fel: „Sose vettem föl hivatalosan 
ezt a nevet, sose iktattam be a személyi igazolvá-
nyomba, de remélem, a síromra majd ráírják.” Ezt 
akkor viccből mondta. A sírkőre Raffay Dávid szob-
rászművész készítette a kobzot ábrázoló vésetet. Az 
eredeti tervet már rajzként megkaphattuk, és beke-
rült a könyvbe is.

Tamás talán a világ egyetlen régizenésze volt, 
akinek saját pajzsot is adott az élet. Ez egy erede-
ti, a Tinódi-címert imitáló kék-piros pajzs, ame-
lyet egy hadi hagyományőrző klub készített neki. 
A gyönyörűen festett pajzs ott lógott a lakásában, 
szemben az ajtóval, ahogy belépett az ember. Most 
az Óbudai Népzenei Iskola emlékkiállításán látha-
tó. Úgy gondoltuk, hogy a könyv előzéklapján is ez 
legyen, sőt ugyanazzal a pirossal és ugyanazzal a 
kékkel készüljön a könyvhöz járó CD és a DVD is. 
A címer rajzát mindenki ismeri a Tinódi-kötet elejé-
ből, metszetben, egyszerűen, puritánul kinyomtat-
va. Tinódi saját címerkérő levele viszont színes – ez 
ihlette a pajzsot. Erről készült 2015-ben a Tinódi-
emlékplakett, amelyet Tamás kérésére vele temet-
tek el. A szíve fölött őrzi.

Tudjuk, hogy a XIX. század közepén már voltak 
Tinódi-előadások a Nemzeti Múzeum dísztermében 
Mátray Gábor jóvoltából, hárfa- és zongorakísérettel. 
Nagy, öltönyös közönség előtt énekelték az akkor új-
rafelfedezésre váró magyar históriás énekeket. Azt, 
hogy a históriás énekek előadása valójában a legter-
mészetesebb dolog a világon, a magyar közönség 

Subában, tökciterával – egy tv-forgatáson 1986 körül. forrás: a művész hagyatékából
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sokat, de az éjjel-nappal akkor következett be, 
amikor megegyezett a családdal, hogy próbaként 
hadd legyen szabadúszó. Attól fogva valóban az 
énekmondó életét élhette.

Felkérésre soha nem mondott nemet. Együtt ját-
szottunk iskolákban, falusi templomokban. Pályája 
elejétől gyűjtött népzenét; Erdélyt úgy ismerte, 
mint a tenyerét. Bárhová utazott, azt mind feltérké-
pezte. Számára a világ nyitott könyv volt, és öröm-
mel lapozott benne – ha kellett, akkor kettőt. Sose 
mondta, hogy „na, ez már így rendben, és túl va-
gyunk rajta”. A saját régi számait is újra és újra ját-
szotta, formálta. Ezt a könyvet meg kellett csinálni: 
ez az ő megíratlan könyve. Nem írtuk meg helyette, 
mert nem lehet. De az ő hangján szólaltattuk meg 
a gondolatait, hiszen olyan gazdag interjúkincset 
hagyott ránk, amelynek még mi is csak a töredékét 
ismertük Bélával, s még rengeteg elő fog kerülni. 
Főleg, mivel a Rádió hangtárában is nagyon sok 
van, amiket célszerű lenne lejegyezni…

Miért érdekesek ezek az interjúk? A pályája 
elejétől az utolsó napokig készültek. Ő volt az a rit-
ka népzenész, akit az élet rávett (sokak nevében), 
hogy elméleti dolgokról is nyilatkozzon. Korábban 
mindig olyasmiről kérdezték őt: „ezt hol tetszett 
gyűjteni, esetleg él-e még a Marika néni?…”, vagy 
pedig: „milyen forrásokat használt, és ki látott már 
ilyen hangszert”. Ő mindig a felületes kérdések 
mögé ment, bele a sűrűjébe, hogy miért csináljuk 
ezt. Szeretett új és új válaszokat adni. Az évről évre 
vagy évtizedről évtizedre változó ars poeticáknak 
igyekeztünk egy szép füzérét összerakni. Ennek 
azt a címet adtuk, hogy Álmodtunk, sírtunk, ösztö-
nöztünk. Ez egy Ady-idézet, amit egy korai interjú-
jában említ – hiszen Tamás „mellesleg” fejből tudta 
a magyar irodalmat.

Első ismert rádiófelvétele, ami a könyvhöz tar-
tozó CD-n is szerepel, egyenes adásban ment le 
1979 szeptemberében a sárvári várból. Ennél avatot-
tabb helyen Tinódi sem szólalhatott meg, hiszen itt 
szolgált Nádasdy Tamás udvarában, itt is halt meg 
1556-ban. Hanghordozón csak 1988-ban, tehát ki-
lenc évvel később jelent meg az élő felvétel ebből az 
anyagból, az is Baselban, szamizdat kiadásban, az 
Énekelt történelem című legendás kazettán, ami az-
tán a rendszerváltás után Magyarországon is meg-
jelent egy utókiadásban. Miért érdekes ez? Tinódi 

a jelennek szólt, a saját jelenének, Tamás a mi jele-
nünknek akart ezzel szólni. Azzal is, amikor köz-
életi vagy a néphez szóló, vagy kesergő témákat vá-
lasztott, meg akkor is, amikor magánéletről volt szó. 
Tehát a régizenét nem tartotta réginek. Régi, mert 
a régiek írták, de zene, mert a jelenben is működik. 
Ami nem működik a jelenben, az számára nem volt.

Mi, akik Óbudán ültünk az ő óráin, mind meg-
tapasztalhattuk, hogy az idő könnyen átléphető, ha 
odafigyelünk, és ebben hiszünk. Ez a hit megma-
radt. Ő irányított minket, hogy a valódit keressük. 
Ezért gyűjtötte az emlékeket, az élményeket egy 
„kíváncsi nemzedéknek”, értve ezalatt a tánchá-
zas „nomád” nemzedéket, amihez magát is sorol-
ta. Tamás tényleg nomád volt a gyűjtőútjai, illetve 
az életformája miatt. Néha azért összeülhettünk, 
és voltak olyan nyugodt óráink is, amikor tervez-
gettünk: „Na, mit fogunk csinálni tíz év múlva, 
húsz év múlva? Figyelj, ezt ki kéne adni; kéne 
már valaki, aki amazt összegyűjti; el kéne nevez-
ni erről vagy arról” – mondta ilyenkor. Nem volt 
intézményszerű ember, de úgy tudott gondolkoz-
ni, mint egy intézmény. Amikor Óbudán a koboz-
tanári évek után, amik nagyon sikeresek voltak, 
igazgató lett, féltettük, hogy belőle is hivatalnokot 
csinál az élet. De Tamás, ez a végtelenül tehetséges, 
könnyed ember, aki szabad kézzel, irodalommal és 
zenével mindent össze tudott hozni, és fejből tudta 
a történelmet, ezt is simán megoldotta. Pillanatok 
alatt olyan virágzó iskolát csinált, amely mára 
Közép-Európa egyik vezető népzenei intézménye. 
Innen nőtt ki gyakorlatilag a hazai középfokú és 
a zeneakadémiai népzeneoktatás is. Nem véletlen, 
hogy tagja volt az első zeneakadémiai tantestület-
nek a népzenei tanszéken. Ha valaki 1977-ben azt 
mondja neki a kecskeméti zenei találkozón, amikor 
fölhívják frissen kapott művésznevén a színpadra, 
hogy egyszer majd – ahogy szoktuk mondani – 
„minden dudás egyetemén” fognak a gyerekek ta-
nulni, és kontrával meg kobozzal a hónuk alatt ro-
hangálnak, és a zenész társadalom elismert alakjai 
lesznek, akkor legalábbis mosolyogtunk volna. És 
mégis végbement, mert ő abban a kodályi, bartóki 
galaxisban hitt és gondolkozott – és ez az életmű-
ve minden szegletére igaz –, aminek ez az egyik 
kijárata. Bizony eltelt negyven év a táncházmoz-
galom homályában és fényében, ami ezt kiállta. 

Van olyan fénykép a kötetben, ahol együtt ülnek 
Halmos Bélával és Sebő Ferenccel – utóbbival kö-
zös hangfelvételt is találtunk. Látszik, hogy az ala-
pító atyák valamit nagyon megtaláltak, valamit na-
gyon át akartak adni, és erre, ha várni kellett akár 
évtizedeket, érdemes volt. Ma már másról szólhat 
az egész, s azok, akik ma belenőnek, már készen 
kapnak olyasmit, amiért valaha tényleg mocsáron 
s folyón át kellett járni.

Magát az Óbudai Népzenei Iskolát is számta-
lan támadás érte. Nem is így hívták régen, hanem 
az Óbudai Zeneiskolának volt népzenei tagozata. 
A függetlenné válás Tamásnak köszönhető. A kö-
tet második részében olvasható cikkfüzér is jelzi, 
hogy komoly pedagógiai programja volt. Nem 
szabványosítani akart, csak sugallni. A népzené-
hez a kíváncsiságon túl – ezt is többször hang-
súlyozta – bizonyos vagányság kellett. Az, hogy 
lemenjünk a sárig, a porig, járjunk utána, s ne 
higgyük el, amit más állít róla. Legyenek saját él-
ményeink. Tamás ennek ellenére „adós” maradt 
egy teljes saját népzenei lemezzel. Ez is érdekes – 
mennyit tett a népzenei mozgalomért, s nem volt 
egy önálló lemeze, ahol népzenét énekel.

Mai trubadúr

A kötet második fele egy terjedelmes lemezborí-
tó-sorozat. Egy nagyon ritka fotóval kezdődik, ahol 
Tamás első nagy vágya, a Régi magyar betlehemes 
lemez friss példányával üldögél egy padon, s tökci-
terán játszik. A lemez születése is csoda dolog volt! 
A Hungaroton lemezkiadónál abban az időben ke-
resztülvinni, hogy egy falusi gyerekszínjátszó társu-
lat, a budapesti Szent Imre templom kórusa és fel-
nőtt régizenészek közös lemezt csináljanak az első 
magyar betlehemes játékból – több mint illuzórikus-
nak tűnt. A Régi magyar betlehemes 1988-ban az év 
hanglemeze lett. A szokatlan vállalkozás tehát még-
is áthozott valamit az ormánsági gyerekek szavai-
val, mégiscsak „bevitt egy labdát abba a kapuba”, sőt 
nem is egyet. És csodaszépen megszólalt a zenekar.

Ezért volt fontos feladat, hogy azokat a szétsza-
ladó kincseket, amelyeket a hangfelvételek őriznek 
Tamás életművéből, együvé tereljük. Úgy gondo-
lom, hogy csak tanultunk belőle, csak gazdagod-
tunk vele mindannyian, akik ennek a folyamatnak 
részesei lettünk, és közel sincs vége. Most azokat 
sikerült összeterelni, amelyekből megkaptuk a teljes 

A régi magyar betlehemes című lemezzel és egy török curával 1988 körül. forrás: a művész hagyatékából
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(2008). Az elsőn túlnyomórészt édesapja, Kiss Tamás 
megzenésített versei vannak, továbbá más, debreceni 
vonatkozású költemények. Ezeken a lemezeken a régi 
pol-beat örökségnek is emléket állított. Két-három ak-
kordos, egyszerű számokat szólaltatott meg.

Az egyedi rádiófelvételek után hetekig ástunk 
megsárgult szalagos dobozokban, felvételi kartoté-
kokban. Önmagában szellemi utazás volt bezárkóz-
ni egy-egy kis lehallgató szobába, és elmerülni a régi 
felvételekben. Remélem, hogy ez másnak is akkora 
örömet okoz, mint nekünk okozott ott. Sikongatva 
hallgattuk a rádiós munkatársakkal, és minden-
kinek leesett a tantusz, hogy micsoda kincseken 

ülnek. Ezeket digitalizálva kilenc albumot sikerült 
összerakni. Az összes DVD műsorideje 35 óra.

A könyv és a vele járó hangzóanyagok bevételé-
ből a gyimesi zeneoktatást, az Óbudai Népzenei 
Iskola gyimesi zenei táborait és továbbképzéseit tá-
mogatjuk, amihez Tamás adta az ötletet. A kezde-
ményezésért fáradhatatlan szerkesztőtársamat, 
Szerényi Bélát illeti köszönet. 

(A szöveget szerkesztette: vig györgy)

Dúdolj verset. Kobzos Kiss Tamás emlékezete, Magyar 
Hangszermíves Céh, 2018. 

eredeti kópiát a kiadóktól. Ez sem kevés: tizenöt 
teljes lemez. Ebből csak egy a Tinódi-összkiadás a 
maga kilenc és fél órájával, amelyen csorbítatlanul 
elhangzik az összes szöveg, ami önmagában világ-
szenzáció. A Magyar Katolikus Rádió archívuma 
szerencsére megőrizte az eredeti mesterszalagokat, s 
szinte térítési díj nélkül átengedték nekünk. De meg-
jelennek a régi műsoros kazetták is, amelyek ma már 
elérhetetlenek. Az Énekelt történelem címűt példá-
ul Baselben vette föl egy koncert utáni este. Kapott 
két-három stúdióórát, és azokat a számokat, azokat 
a hangszereket tudta aktiválni, amelyek éppen ott 
kéznél voltak. Legendás album jött létre. Ennek az 
eredeti baseli mesterszalagjáról sikerült az eredeti 
kazettánál jobb minőségű felvételt közreadni, akár-
csak a Vándorok énekei esetében, amelyet a Magyar 
Garabonciás Szövetség adott ki egy kis kottafüzettel 
együtt 1994-ben. A Szentegyházi dicséretek húsz éve 
jelent meg, gyakorlatilag azonnal elfogyott. Huszár 
Gál énekeskönyvének (1560–1561) válogatott éneka-
nyagát mutatja be kórussal és énekmondó előadás-
ban, váltogatva. Ez a szinte ismeretlen kazetta is 

meghallgatható, méghozzá az eredetinél jobb mi-
nőségben, ahogyan az 1992-ben kiadott Protestáns 
énekmondók is, amely első közös munkáink egyike.

Erdal Şalikoğlu barátunknak is sokat köszönhe-
tünk. Tamás török orvos és énekmondó barátja az 
Óbudai Társaskörben nemrég egyazon színpadon 
állhatott Tamás provence-i régizenész barátjával, 
Miquéu Montanaróval. Ez Tamás életében sajnos 
soha nem fordult elő, de az emlékére sikerült ennek 
a könyvnek a kapcsán összegyűlni. Mindenki a maga 
területén közbenjárt egyes kiadványok jogaiért. A tö-
rök kiadók egy szavunkra átadták a teljes, ott megje-
lent három CD anyagát, borítóstul. A DVD-n meghall-
gatható Balassi húsz éneke is, ami szamizdatban jelent 
meg, és másolt CD-ken terjedt. Részletek hallhatók a 
legendás erdélyi reneszánsz lemezről (Bakfark Bálint 
Lant Trió), amit 1979-ben vettek fel a Pannonhalmi 
Főapátságban, és 1982-ben látott napvilágot.

Tamás hidakat képezett műfajok között is. Ilyen 
hídképzés volt két újabb lemeze, melyek szintén beke-
rülhettek a gyűjteménybe a kiadók jóvoltából: a Főnix 
és bárány (2000) és a Nem megyek én innen sehova 

Miquèu Montanaróval a szentendrei skanzenban 1980 körül. forrás: a művész hagyatékából

Erdal Şalikoğluval a szívetekben őrizzetek című cd hátsó borítóképén, 2002
fotó: hatlaczki Balázs


