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Kortársunk, Kiss Tamás
A költőről és egy monográfiáról

Apám lehetne az 1912-es születésű
költő, pedig magam is már a nagyapa-
kor küszöbén toporgok. Mégis min-
denképpen kortársak vagyunk, husza-
dik századiak. Ámde egy-arcú-e ez a
század? Nyilvánvalóan nem, s aligha
volt más évszázad, amelyet ennyire
lehetetlen volt leírni egy avagy két
arculattal, mint ezt a most elköszönni
készülőt. A modernség, a mindent tud-
ni vélés, a mindent másképpen tudás
vágya és a tudás- meg értékbizonyta-
lanság vitatkozik rendre egymással, s
mindebbe bele-beleszól a hagyomány-
őrzés sokféle változata is. Kortársunk
az is, aki az irodalom határait feszegeti,
sőt a nyelvi közlését is, s át is lépi, s az
is, aki megmarad az Arany János-i
örökség alkotó továbbvitelével. Az ar-
culatok, ízléskörök ütközésének egyik
jellegzetes magyar művelődéstörténeti
színtere éppen az a Debrecen, amely
végül is a kisújszállási születésű Kiss
Tamásnak választott városa, szellemi
értelemben is otthona lett.

Az Alföld költője lenne Kiss Ta-
más? Vagy a Tiszántúlé? Debrecené?
Vagy inkább tágítva a földrajzi kört: az
országé? Bármelyik, egyetlen lehető-
séget kijelölő válasz félrevivő, mert
leszűkítő lenne. Már csak azért is, mert
téves fogalmak élnek a legtöbb ember-
ben olyasmiről, hogy valaki egy rész-
nek, mondjuk éppen Debrecennek a
költője. Furcsa ez a magyar világ: amíg
nem volt az országnak se politikai,
gazdasági, se művelődési értelemben
fővárosa, addig azért küzdöttek előde-
ink a felvilágosodás és a reformkor
évtizedein át, hogy legyen azzá Pest-
Buda. A terv nagyszerűen sikerült.
Csak közbeszólt a történelem, s Tria-
non az országot területének harmadré-
szére zsugorította. Méreteink követ-
keztében így váltunk egyetlen közpon-
tú országgá, hiszen legnagyobb hagyo-
mányú és leginkább fejlődő regionális
központjaink más államok részévé vál-
tak, s így már lehetetlenné vált ellensú-
lyozniuk a fővárosnak a századfordu-
lón talán túlságosan is megnövekedett

szerepét. Ami megmaradt regionális
központ, nehezen tért magához, ám az
élet törvényei szerint mégis feltáma-
dott. S ilyen város volt Debrecen is,
amely, mint tudjuk, Pozsony után har-
madikként dicsekedhet azzal, hogy
volt fővárosa is az országnak. S hozzá-
tehetjük: nem csak politikai értelem-
ben. Ha tehát valaki Debrecen költője,
egyúttal az országé is.

Félrebeszélés lenne azonban meg-
kerülni a regionalizmus kérdéskörét.
Mert bár az egyedül méltó szellemi
magatartás a legkülönbözőbb rendű és
rangú értékek egyaránt való elfogadá-
sa, ez nem zárja ki a köztünk való
különbségtételt. S a mi szellemi éle-
tünk mindig szeretett rangsorolni, s
egyúttal befogadni és kirekeszteni is.
Az a szép illyési gondolat, hogy a
költők nem egy szögletes, hanem egy
kerek asztal körül ülnek, tehát nincs
asztalfő, következésképp legelső, leg-
nagyobb sem közöttük, ritkán talált
meghallgatásra. Pedig a mi irodalmunk
története oly gazdag, hogy bizony a
szertartásmesterek nemegyszer meg-
oldhatatlan helyzetbe kerültek volna.
Mert vajon Petőfit vagy Aranyt illette
volna a legelső hely? Aztán Babitsot
vagy Kosztolányit? Illyést vagy Szabó
Lőrincet? Nagy Lászlót vagy Pilinszky
Jánost? Ahhoz a képzeletbeli asztalhoz
persze az odaülést ki is kell érdemelni.
Akinek viszont van már teljesítménye,
az akkor is jogosan ül ott, ha esetleg
évtizedig is hallgat, akkor is, ha félre-
siklik a tehetsége. Mert a művészet oly
sajátos valami, hogy még a csillogó
tehetség sem ad garanciát a folyamato-
san egyenletes színvonalra. Ugyanez
követel a befogadótól-értelmezőtől tü-
relmet is: hiszen a közepesnek mutat-
kozó teljesítmény szerzője egészen ha-
láláig meglepetésekre lehet képes, még
az utolsó szó jogán is. A múlt századi
romantikus költőszemlélet lázában a
hirtelen kirobbanó tehetséget s a hamar
elégőt tekintették tipikusnak, s nálunk
egészen a közelmúltig ez volt a megha-
tározó, tetézve a századfordulón kiala-

kult zsenikultusszal, amely az önsors-
rontást szinte szükségesnek láttatta.
Pedig ugyanennyire jellegzetesek más
típusok is, Berzsenyié, Aranyé,
Babitsé, másoké. S az ő példájukból is
kiindulva: a szerves építkezésé. Ehhez
a tehetségen és a szorgalmon kívül
csak egyetlen körülmény volt szinte a
sorsnak is adománya a huszadik szá-
zadban: a viszonylag hosszú életidő.
Akinek volt kellő ideje is, azok közül
sok idősebb korában bontakoztatta ki a
maga pályáját. S szembeötlően így van
ez azzal a legtöbbször „harmadiknak"
nevezett nemzedékkel, amely Adyék
és Illyések után a század harmincas
éveiben indult, s amelynek pályakezdő
évtizedére egyrészt az előző két nem-
zedék lenyűgöző teljesítménye, más-
részt a fenyegető majd kitörő világhá-
ború vetett tartós árnyékot. S legtöbb-
jüknél nem volt könnyebb, sőt, még
akadályozottabbá vált a folytatás is,
hiszen az 1948 utáni évek szinte telje-
sen a pálya szélére szorították őket.
Sokuknál azonban személyiségben
okai is lehettek annak, hogy kibontako-
zásuk lassú volt - talán csak Weöres
Sándort és Jékely Zoltánt kivéve.

S ezek között a személyiséget meg-
határozó és tovább is formáló okok
között nem lényegtelen szempont,
hogy e nemzedék jelentékeny része
életének meghatározó szakaszait -
vagy egészét - töltötte s tölti nem
fővárosi polgárként. A századeleji, fő-
városba áramló dinamizmus helyett ők
vállalják a megkisebbedett ország egy-
egy városát, tájegységét azzal is, hogy
ott maradnak. Része lehetett e felelős-
ségvállalásban a népi írók mozgalmá-
nak is, de aligha csak annak, hiszen az
ennek a régióhoz kötődésnek elsősor-
ban általában nem a szociális szempont
volt a meghatározója, s nem a szolga-
ság felpanaszlása, hanem inkább az
édes kis haza értékeinek számbavétele;
s ezeket az értékeket korlátozó ténye-
zőként jelentek meg inkább az előbb
említett tendenciák.

Egy ilyen nemzedék tagjaként és
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ilyen korjellemzők részeseként vált
Kiss Tamás költővé és „Debrecen"
költőjévé. S mindenképpen méltóvá
arra, hogy a lassan negyedszázada
megjelenő Kortársaink sorozatban ő is
kapjon egy portrémonográfiát. A Ti-
szántúlon nem szorul e tény önmagá-
ban magyarázatra. A fővárosból nézve
azonban talán igen. S nem is csupán
azért, mert elvileg emelhető sorrendbé-
li kifogás is, hiszen e sorozatban máig
nincs kötet - csak a költőknél maradva
- például Nemes Nagy Ágnesről, Ju-
hász Ferencről, Kormos Istvánról vagy
a harmadik nemzedék tagjai közül
Zelk Zoltánról, Hajnal Annáról. S ez
annál fájóbb, mert másféle monográfia
sem készült még ezen alkotókról. Ez
csak „technikai" jellegű kifogás lehet-
ne, könnyen elhárítható. Azon viszont
már érdemes elgondolkozni, hogy -
bármennyire is értékeljük a költők ke-
rek asztalának szép metaforáját -, va-
jon van-e határ, megállapítható-e határ,
hogy kiről érdemes és kiről nem akár
kismonográfiát írni s közreadni. Ám e
kérdésre csak semmitmondó válasz ad-
ható, mert hogy ki az „eléggé jelenté-
keny" ehhez, azt csak esetenként lehet
eldönteni, s a tévedés sohasem kizárt.
Viszont, s most ez a lényeg, aki veszi a
fáradságot, hogy leemelje a polcról
Kiss Tamás valamelyik verseskönyvét,
az mihamar beláthatja, hogy olyan
mestert olvas, aki érdemes a részlete-
sebb bemutatásra. Jól tette tehát Bakó
Endre, hogy megírta ezt a könyvet, a
Balassi Kiadó pedig, hogy sorozatába
illesztette.

Nemegyszer rajtakaptam már ma-
gamat azon, s aligha csak az én hibám
ez a tulajdonság, hogy hajlok a sablo-
nok szerint ítélkezni. Pedig vélemé-
nyünket célszerű időnként felülbírálni,
s ezt alkotók esetében legcélszerűbben
művek olvasásával tehetjük meg. If-
jabb éveimben bizony én se nagyon
tartottam számon Kiss Tamást, s egy-
egy versét folyóiratokban, antológiák-
ban olvasva besoroltam a hagyomány-
őrzők közé, akiket nem érintenek meg
a költészet forradalmias új hullámai.
Juhász Ferencék költői újításaiért ra-
jongva, azt hiszem, megérthető ennyi
elfogultság. Később azonban beláttam,
hogy az olvasónak, főként ha ez a
hivatása is, illik mindenevőnek lennie,
legalábbis erre kell törekednie. S mivel

arra idő soha nincs elég, hogy az ember
tényleg mindent elolvasson, időnként
ellenőrizni kell korábbi ítéleteinket
Akár egy alkotó régebbi munkáit ille-
tően is. Sok volt a kellemes meglepeté-
sem. Rájöhettem arra, hogy egyköny-
ves, egyverses alkotók sokkal több ma-
radandót alkottak, észrevehettem, hogy
közülük mily sokan megújultak, kései
virágzásnak indultak. Az utóbbi három
évtized a magyar irodalom korábban
soha nem volt gazdagságú őszikék-iro-
dalmát is létrehozta. A második nem-
zedék alkotóinál ez a pályák betetőzése
volt, a harmadik nemzedék több alko-
tójánál viszont kései kiteljesedés. S
nemcsak Kálnoky Lászlónál, Takáts
Gyulánál, Csorba Győzőnél, hanem
Kiss Tamásnál is. S mindük közül alig-
hanem ő az, aki a legközvetlenebbül
kötődik az eredeti Őszikék megalkotó-
jához, Arany Jánoshoz.

S itt még egy történeti jellegű kité-
rőt érdemes tenni. Kiss Tamás költői
évtizedeinek nem jelentéktelen részét
meghatározta a Lobogónk Petőfi! jel-
szónak előbb a drasztikus-terroriszti-
kus, majd szelídebben erőszakos alkal-
mazása, amely a forradalmiasan elkö-
telezett közéleti költészetet tekintette
az egyedül igaz útnak, s minden mást
legfeljebb történelmileg megérthető
kompromisszumnak, csökevénynek,
aminek viszont a huszadik század jelen
idejében meg vannak számlálva a nap-
jai, hiszen belőle szálak csak a múltba
vezetnek, s nem a jövőbe. Nos, ez a
szemlélet, ha a nevet ki nem mondva
is, megkérdőjelezte radikálisan az
Arany-modell érvényességét a husza-
dik században. Ezért is volt oly tartós a
Babits elleni érvelés, s ezért vált a
polgári humanizmus szinte becsmérlő
fogalommá, őrizve ezt a jelen-
tésárnyalatot még a hatvanas években
is. Kiss Tamás pályaívét viszont látha-
tóan mindvégig az Arany-modell hatá-
rozza meg. Még a szemérmes, vissza-
fogott alkat, a kötelességteljesítés esz-
méje, a megtalált tanári és szerkesztői
hivatás is rokonit a versbeliek mellett.
S az időskori, a „nyugdíjazás utáni"
magáratalálás is, az időskori „versbő-
ség". Az Arany-modell követése nagy-
szerű rátalálás, azt jelenti, hogy a sze-
mélyiség meglelte a számára termé-
szetes szerepkört, s ahhoz a kor ellené-
re is ragaszkodott. S hogy mindezt

érdemes volt tennie, azt a „méretlen
idő" mégiscsak igazolóan mérlegelte
már.

Az az ellenvetés azonban még így is
megtehető, hogy vajon száz évvel
Arany után lehet-e, szabad-e az ő mo-
delljét követni. Én bizonyos vagyok
benne, hogy igen. Az Arany-, a Petőfi-
modell pontosan értve, ugyanis nem
annyira egy-egy költői modort jelent,
mintsem költészetben is tárgyiasuló
emberi magatartásmintát, a nyitott és a
zárt alkatot, másrészt az örök ifjúságot
és a tűnődő öregséget vagy legalábbis
az érett, szemlélődő bölcsességet.
Mindegyik magatartás „mindentudó",
de másként az. S nem megsemmisítői,
hanem kiegészítői egymásnak, egyidő-
ben hitelesek.

Bakó Endre tárgyiasságra törekvő
szeretettel megrajzolt pályaképe-port-
réja hitelesen tárja elénk Kiss Tamás
életművét.

A kötetek és a műnemek rendjében
halad, s a legnagyobb figyelmet a pon-
tos leírásra és értelmezésre fordítja.
Ugyanakkor értékel is, s alig téved
túlzásokba. Lényegében kismesternek
látja a szerzőt, de ez a minősítés az ő
számára is megbecsülő, a „kerek asz-
tal" egyik helyét biztosító. Általában
jók az egyes fejezetek kiemelései, a
legfontosabb versek kapnak részlete-
sebb bemutatást. Kár azonban, hogy a
pályakép rendjében nem jut tér arra,
hogy legalább néhány vers alaposabb
elemzést kapjon. Ennek magyarázata
lehet az is, hogy a monográfus nem
műelemző alkat. S elvi kérdésként is
felvethető: lehet-e, érdemes-e a „ha-
gyományos" eszközökkel dolgozó al-
kotót a „modern" irodalomtudományi
eszközökkel vizsgálni? Az én vála-
szom erre igenlő, a monográfusé lé-
nyegében elutasító. Kár, mert éppen a
modernebb eszközök alkalmazása mu-
tathatná meg Kiss Tamás költészeté-
nek lényegi korszerűségét még jobban.

Említettem a költő szemérmességét.
Ez sem menti fel azonban elemzőjét az
életrajz következetes ismertetése alól.
Sajnos meglehetősen nagyok ez ügy-
ben a monográfia hiátusai, vannak a
tényközlésnek hiányában zavaros ele-
mek is. Még házasságkötésről, gyere-
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kek születéséről sincs egyértelmű köz-
lés. S ez azért is kár, mert a hazai Ki
kicsoda kiadványokba még 80 éves
korára sem került be Kiss Tamás, elő-
ször az 1994 évjelzésű kötetben talál-
kozhatunk nevével.

S még egy bíráló észrevétel a könyv
befejezéseivel kapcsolatban. Igen így,
többesszámbari. A kézirat feltehetően
még a nyolcvanas évek derekán kelet-
kezett, az 1983-as Hang és visszhang
„a költőnek ez idő szerint legutóbb
megjelent kötete" a szöveg szerint, s
ennek elemzése után összegző summá-
zás következik. Majd egy újabb feje-
zet, az ügyetlen című „Pillantás a jövő-
be", amely az 1989-es Méretlen idő új

verseit mutatja be vázlatosan, arról
meg is feledkezve, hogy e kötet válo-
gatás is az életműből. Nem lett volna
túl nagy munka - akár ügyes szerkesz-
tői kézzel - kiigazítani a befejezéseket.
Még szebb lenne, ha a kései őszikék is
részletesebb bemutatást kaphatnának.
S a Jövő" azóta részben realizálódott
is, hiszen 1992 őszén, a költő nyolc-
vanadik születésnapjára megjelent
újabb könyve: A végső szó keresése,
olyan nagyszerű, antológiákba kíván-
kozó verssel, mint az Utóhang Dáciá-
ból: „A nap lement; itt iszonyúak az
esték, / kiáltani kéne, de hol van a hang
már. / Megöregedtem, berekedtem,
dünnyögök / és ujjamon lant cicorász
csak". Ez a vers a magyarságot és
egyetemességet ötvöző debrecerúség-

nek is a végső szó érvényével való szép
megvallása: „Élt itt egy ősöm, itt a
szomszéd nádasházban, / aki helybe
hozta a verseiben Európát. / Rég volt, s
ugyan ki fia tudja majd, hogy / én is
Dácia térmezején danoltam".

Bakó Endre monográfiájában azon-
ban nem ezek a könnyen kiigazítható
hibák a lényegesek, hanem a szere-
tetteljes bemutatás. Célja láthatóan az,
hogy egy jó költőt méginkább köz-
kinccsé tegyen. S mindeközben alkal-
mat kínál az olvasónak arra, hogy Kiss
Tamás költészetének általánosabb
összefüggésein is elgondolkozzon.
Történeti és elméleti összefüggésekben
is megjelenik így ez az életmű, beágya-
zódva a magyar költészetnek abba az
áramába, ahol természetes helye van.

::!cniszálláson, ebben a nádasházban született Kiss Tamás


