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Rideg István

Kiss Tamás, „a kunsági szülőföld
legmelegebb hangú költője" -

a Kunsági elégia
Egyik szakavatott méltatója,

Szurmay Ernő adományozta Kiss
Tamásnak ezt a kijelölő jelzőt, epi-
theton ornanst: „a kunsági szülőföld
legmelegebb hangú költője" (Iroda-
lomismeret, 1993. július, 113.).
1912-ben született Kisújszálláson.
Költő, tanár, esztéta, iroda-
lomtörténész, literátor. A Nyugat
harmadik nemzedékéhez tartozik.
Költői pályája a Babits szerkesztette
Nyugatban indult 1934-ben. 1934-
ben egyidőben jelenik meg Weöres
Sándor és Kiss Tamás első verses-
könyve, a Hideg van, illetve a Szem-
be a széllel. Műveiket Weöres kéré-
sére kicserélik egymással. Életre
szóló barátságot kötnek. „Nemzedé-
künkben versben, formában ő volt a
tökéletesség" - írja Kiss Tamás -
Weöres Sándor 70. születésnapjára. Ő
maga csendes, halk szavú, elégikus
alkatú lírikus, ezért a pedagógus-
társadalom elsősorban mint a deb-
receni egyetem gyakorlógimnáziu-
mi tanárát tisztelte meghajtott fő-
vel. Magyarország egyik legjobb
tudós magyartanáráról csak alázat-
tal szoktak beszélni. Bölcs volt a
katedrán: tájékozott, pontos, jó
megfigyelő és ítélő, és nagyon
okos. Magyartanári körökben min-
dig közkedveltek voltak írásai: A
lírai mű megközelítése (1969) és az
így élt Móricz Zsigmond (1979)
több kiadást megért. Emlékszünk,
Csokonai-regényét (Hajnal hasad,
1955) szívesen olvastuk. De igen
fontos alapműve lett az irodalmi
önképzőköröknek, írogató kisdiá-
koknak híres tanulmánya, A verse-
léstől a poézisig (1985) is. Minded-
dig 9 verseskönyve és 9 prózai kö-
tete jelent meg a Kunság költőjé-
nek. Túl a nyolcvanon még mindig

aktív gondolkodó. Isten éltesse még
közöttünk sokáig erőben, egészségben!

Kiss Tamás A verseléstől a poézisig
című kiváló esztétikai vallomásában
gyönyörűen, bensőségesen ír arról, mi-
képpen is született meg sajátos Alföld-
élménye. Hogyan érintette meg „a
puszta lehelete", a származása révén
belülről megélt tér- és időélmény tá-
gassága, fensége, panteizmusa. „Nyári
vakációmat a rétségben töltöttem, a
tanyán. Hasznos tevékenységben, lege-
lésző juhok társaságában magányosan,
ábrándozva. Éjszaka kinn aludtam
bundában a szabad ég roppant burája
alatt, reggel pedig a nappal keltem.
Napos időben már tizenegy óra tájt
elöntötte a pusztát a délibáb. Látásnyi-
kiáltásnyi távolságra ha volt egy-egy
kis tanya. Nagyon korán magamba it-
tam a pusztát, az Alföldet, a határta-
lant. És ez egy életre hatással van
szemléletemre, költészetemre. Aki
csak látogatóba jár, idegenforgalmi bu-
szon a bugaci vagy hortobágyi pusztá-
ra, az mint tájat nézi, és az a semmi
képzetét kelti benne. Nem jut a puszta
varázskörébe. De aki mindennap meg-
áll előtte, az kilép a térből és időből.
Nem földet, tájat lát, hanem egy magá-
banvalót, önmagával azonost. Sugalla-
ta van, dallama szinte, és húz magához,
míg átlépjük saját határainkat, egy le-
szünk vele. Csak a tengermelléki né-
pek ismerik a végtelennek ezt az érze-
tét, amit a pusztában élő ember érez.
Én verseim mélyén ott érzem a puszta
leheletét - nemcsak az olyan versek-
ben, mint a Réti fűz, Este a tanyák közt.
Péterszállás, amik közvetlen táji érté-
kűek -, hanem más témáimban is. Az
én verseim közvetlen szomszédsága a
csend, a végtelen." (Arcok és emlékek,
Debrecen, 1990.12-13.)

Ki lehetne számolni, az emberiség
milyen kevés része él alföldön, s így
milyen kevesen élhetik meg életükben
az „alföldiség" élményét. A magyar
irodalomban legklasszikusabban Pető-
fi örökíti meg az alföldhöz mint föld-
rajzi tájegységhez kapcsolódó élmé-
nyeit (híres versének címében - Az
alföld - a szót kisbetűvel kezdi!): igaz,
a magyar Nagyalföldhöz tartozó jel-
lemzőkkel.

Kiss Tamás verseinek tájelemei, lá-
tomásai, életképei is gyakran a puszta
mikro- és makrovilágából eredeznek, -
de Ő nem ír sohasem összefüggő tájle-
író verseket, mint Petőfi. Kiss Tamás a
gyermekkorában elraktározott pusztai
képmozaikokat leginkább az emléke-
ző, elégikus hangulatú verseiben tudja
feleleveníteni. Gyakran a csendhez és a
végtelenhez kapcsolva. De e csendhez
és e térbeli és időbeli végtelenhez köti
ugyanakkor az emberi sorsból és a
magyarság sorsából később meglátot-
takat is. Maga írja előbb említett tanul-
mányában: „Amit a népről, magyar-
ságról valaha is elmondtam, az Alföld
képeibe öltöztettem. (Vasárnap, No-
vemberi elégia.)"

Érdemes hát - és illő - megvizsgál-
nunk Kiss Tamás költészetének kunsá-
gi vonásait. Vegyük kézbe a Holdkikö-
tőben összegyűjtött verseit (Szépiro-
dalmi Könyvkiadó, Bp. 1978)! Ez a
kötete költői pályájának legteljesebb
gyűjteményét nyújtja át az olvasónak.

A Novemberi elégia második fele
látomás; kötődés a származáshoz, a
múlthoz: - csendben, valamint a térbeli
és időbeli távlatok metszetében:

„Távol kivert pásztor dala sípol
a ködben,

kései dalt vacogok már én is zárt
fogaim közt.
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Észak felől nagy jégprizmákban
csillog a csillag

s mindig hűvösebb esték szúrnak
az orromba.

Hosszú léptekben jön apám befelé
a mesgyén,

mellette Bodri liheg, dörgöli
csizmáját,

szájukon fú a lehelet és mint
a szétszórt

csontdarabok, csörögnek a tarlók
a léptük alatt.

Este gyakorta üzennek némán
és idetűnnek

kifosztott csontvázzal a temető fái;
fölöttük izzad a Hold még sárgán

az égen,
s terhes álmaikban feldomborulnak

a sírok."
(5-7. versszak)

A Készülődés zárlata az emlékezet
képmozaikja a pusztai világból:

„Én emlékszem... Régi csordákat,
mélyedben kilenc manó lakott,
s vödrödből mégis éhgyomorra
kiittam a táncoló napot."

Az Este a tanyák közt 3 részre
tagolt a költő által. A kozmikusság, a
végtelen ihlete itt is uralkodik. Külö-
nösen az 1. és a 3. részben. S ehhez
tapad az elementáris, alapvető szere-
tetvágy.

1.

Lehull az éj egyszerre
a Föld el is felejti
a Napot, a tengerre
tenyeréből leejti;

minden egy akar lenni:
az okozat az okkal
és véges lesz a semmi:
szomszéd a csillagokkal.

3.

Gazda a kamaráját
a boltos a bazárt:
isten ráfordította
egy nap vasajtaját,
földjét, egét bezárta.

becsukta a világot,
ökrök, lovak szemét, a
tarlón hagyott virágot,

s elment. Csillag-kövecskék
cikáztak el alatta,
vitte a kulcsokat, de
a szívet nyitva hagyta,

úgy hagyta kinn, egészen
sarkig kinyitva, tárva:
hadd szóljon, aki néma,
szeressen, aki árva.

A Takáts Gyulának ajánlott kitűnő
vers, a Vasárnap 3 miniatűrből áll. Az
impresszionista tájképek (makrokep és
mikrokép) keretében kontrasztos nyo-
matékot kap a zsellér-csendélet. A „tér-
és idővégtelen" változása közepette vál-
tozatlan, állandósult a nyomor.

Vasárnap

F ény szúr onyokkal vía nap,
a köd csak prüszköl és szitái,
szorong a hűvös dér alatt
a késő októberi táj.

Domb búbján ritkuló fasor,
madár csippen, percen az ág -
s mint tört fésű fésüli le
a domb kis csenevész haját.

Megkínzottan vacog, csörög
a kifosztott kukoricás,
harc dúlt itt: kinnhagyott tökök
a jelek: bomló koponyák.

2.

Csendes vidék, kocsim kattog csak,
meg a szívem. - Az emberek
is csendesek most: dohányt

morzsolnak
a kemény zsellér-tenyerek.

Odabenn krumpli-, hagymaszag,
kés csillan kemény csizmaszáron;
nyűtt erekben megbúv a nyomor,
mint drótban az áram.

3.

A pókháló telítve van,
benne tíz-húsz csöpp brilliáns.

Drága ékszer - úgy tartja büszkén
bütykös ágain a bogáncs.

A fürge halász visszabújt,
mint a meghátrált gondolat,
művét is elfelejtve már
és zászlaját, hogy kintmaradt.

Egy-egy ünnepi mozdulat
mutat még vissza a nyárra,
míg tüskés kötéllé nem dagad
az eltűnt bogarak nyála.

A Réti fűz a megszemélyesített sza-
lonnanyárs sorsának távlatában a meg-
kapaszkodó életerőt, a tündöklést, a
magányt egyszerre jelképezi:

„ Gyökeret vert, felnőtt a fűz -
mint egy legenda, egy mese -,
nem ártott annak a vihar,
villámütés, fagy, - semmi se.

Rezegtette arany fürtjeit,
- napban fésülködő leány.
Porosállás szikes, ezüst
délibáb-rengető porán.

Összedőlt már a kis tanya,
betemették a kutat is,
gyom verte fel körötte a
mezsgyét, a dűlőutat is.

6 itt maradt magamagára,
akár egy jelkép, egyedül,
tücsökszó cirpel alkonyán,
s fölötte a hold hegedül.

Próbálná is tán elfeledni
a vadvizet, a réteket,
körötte elzúgott, nehéz,
rideg paraszti életet,"

(3-7. versszak)

A Péterszállás című vers az őskere-
sés, az otthonra áhítozás, a ragaszkodás
verse. Azt jelenti, hogy a Debrecenben
tanyát vert költő sohasem tagadta meg
a kunsági kötődését:

„ Újszálláson születtem,
ámde tőlük eredtem,
Péter úr szállásáról
szedres Marjalakáról.



Van ott egy kő még: oltár,
alatta búg a zsoltár,
ide hallom a hangját,
s elfog a nyugtalanság,
mennék a jajból, bajból,
a vásári zsivajból,
oda, a régi földre,
az ószállási körbe,

miként haván a télnek
a vándorok betérnek
pihenni, melegedni,
egy kis meleget enni.
S ha már szállást adnának,
tudom, befogadnának.

Meghálnék este. Reggel
kelnék az öregekkel,
ószállási körömmel,
örülnék is örömmel,
hogy mégse vagyok hazátlan,
bizony, hazát találtam."

(5-8. versszak, a vers 2. fele)

Igen tanulságos a Képeskönyv gye-
rekeknek ciklus 1. verse, A puszta,
amely a gyerekek számára érteti meg
a felfedezett két pusztai értéket, ékes-
séget: a végtelent és a csendet.

„Nagy a puszta
éktelen,
benn alszik a
végtelen,"

(3. versszak)

„Nyisd ki csak a
füledet,
hunyd le csak a
szemedet,

köröskörül
fent és lent
- ugye hallod? -
csend, csend, csend."

(10-11. versszak, zárlat)

Ugyancsak érdekes a ciklus 3. ver-
se, A dudás. A költő a vén dudás
Tulok Balogh Márton legendáját örö-
kíti meg a híres karcagi Morgó csárda
színhelyén:

„ Aki egyszer
erre téved,
holtából is
újraéled,
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eszeveszett
táncátjárja
Tulok Balogh
dudájára."

(39-40. versszak, zárlat)

3.
„Legátfogóbb képe alföldi emléke-

imnek a Kunsági elégia, amit Móricz
Zsigmond annyira szeretett volna kö-
zölni a Kelet Népében. Már ki volt
szedve, és a cenzúra mindig vissza-
küldte. Illyés is csak egy részletét kö-
zölte a Magyar Csillagban" - írja Kiss
Tamás A verseléstől a poézisigbcn.

A Kunsági elégia a költő és a népe
közötti szakadékról szól. Életrajzáról
aránylag keveset tudunk. Valamikor a
háborús 1940-es évek elején keletke-
zett, hiszen Szabó Pál 1939-ben adja át
a Kelet Népét Móricz Zsigmondnak,
aki azt élete végéig (1942) szerkeszti.
Illyés Gyula szerkesztésében a Nyugat
utódaként 1941 októberétől 1944 már-
ciusáig jelenik meg a Magyar Csillag.
Mivel a költemény 4. részének 4.
versszaka az „orosz vadonra", a „csen-
des, mélyhullámú Don"-ra céloz, leg-
valószínűbb a vers 1941-es kiformáló-
dása: 1941. június 22-én támadja meg
Németország a Szovjetuniót, majd 27-
én a magyar Bárdossy László-kormány
is hadat üzen az oroszoknak.

Az elégia műfaja legtöbbször a kiet-
len egyedüllét terméke. A magányba
kerülés állapota váltja ki a költőben az
elmélkedést, önelemzést, sorsanalízist.
E sajátos alkotó állapot megvilágításá-
ra szintén segítségül hívhatjuk a költő
önvallomását. Hogyan keletkeztek ál-
talában Kiss Tamás versei?: „kiformá-
lódott belőlem is valami, amit eddig
nem tudtam, csak sejtettem. Mintha
nem is én írtam volna őket, hanem ők
írtak volna engem. A költő nem „gon-
dolkodik", amikor verset ír, hanem
cselekszik." (Holdkikötő, 1978, A
költő magáról).

Az elégia hangja mindig borongó,
mélabús. Kiss Tamás fő költői művé-
ben a magánéleti fájdalmat a közösségi
lét veszélyeztetettsége erősíti fel. A
felelősségérzet és a tehetetlenség tuda-
ta együtt fokozza a szenvedést ebben a
sorsanalízisben. Ide is hasznosak a köl-
tő saját szavai: „A vers egy meghatáro-

zott közösségnek, a nemzeti létnek,
egy korszaknak kifejező darabja", il-
letve: „A magyar Ura büszkesége, hogy
összefonódott a nemzet életével, szinte
példátlan dokumentális és tükrözőereje
van." (A lírai mű megközelítése, 1970,
10.)

A költői én kitaszítottsága a népi
származásból, illetve hűségéből,
ugyanakkor halkszavúságából, bátorta-
lanságából, kapcsolatai megszakadásá-
ból ered. Kifakadásában világosan lát-
ja közössége helyzetét, pusztulását,
alig-alig pislákoló jövőjét.

A költemény 4 részből áll. Az 1.
tétel életkép. A 2. tételben megindul a
panaszodat. A 3. tételben feltárulnak
a sebek, a magánélet fájdalmának igazi
okai: megtudjuk, a magyarság sorskér-
dései determinálok az egyén, a költői
én számára. Tépettségét, szenvedését a
közösségért való aggódás okozza. A 4.
tétel a kialakult hontalanság következ-
ményeiről szól. A költői én bevallja a
szakadékot közte és népe között, de az
összhang megteremtődése után vágyó-
dik.

A költő fejleszti a motívumokat,
miközben rendkívül összetett érzések
állanak a költemény hátterében.

Az 1. tétel életkép: fürdés, futás,
öltözködés, szemlélődés, elmélkedés -
ez a rövid cselekménye. Alkony, éjfél
- kunsági tájelemek (szittyós, árokpart,
szik). A táj megszépített: csaknem idil-
li. Szinte rimbaud-i „vágáns", hetyke
panteista feloldódás, és ironizálás a
nincstelenségen: ez az alapállás. (Vö.:
Rimbaud: Kóborlásaim, 1870, Radnóti
Miklós fordítása.)

Már itt láthatjuk, hogy a tartalom-
nak mennyire hatékony lelke a forma!
Nyolcszoros szakaszokat, hol 9, hol 8
szótagos sorokat találunk. Ezek mindig
kedvelt formái voltak az elégiáknak.
Arany János Kertben című műve
(1851) is példa rá. Sőt egyben arra is,
miként alakulhat át az elégiában a lát-
vány, az életkép elmélkedéssé!

Kiss Tamás már az xaxaxbxb félrí-
mekkel kellő feszültséget tud teremte-
ni. Ráadásul az alapvetően időmérté-
kes, jambikus sorokat kétütemű nyol-
casokkal, kilencesekkel színezi. E ke-
vert ritmus funkciója az ambivalencia
avagy az elégikus tépelődés kifejezésre
juttatása.
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A szittyósban / együtt fürödtem
u -/- u / u — / u - / u
a hűvös esti / csillagokkal.
u - / u - / u - / u - / -
Csapzott hajamba / ág cibált,
— /u-/u-/u-
úgy futottam / feszült tagokkal
- U / - - / / U - / U - / -

vízgyöngyösen / az árokpartnak,
- - / u u // u - / u - / u

itt várt rám / levetett ruhám,
- - / - u / u - / u —
hogy rámtapadjon / melegen,
— / u — / — u / u —
s becézze / bőrömet puhán."

9/4-5
„zökkentett" jambikus
9/5-4
jambikus
8/5-3
„zökkentett" jambikus
9/4-5
tiszta szimultán lenne,
de „zökkentett" jambikus
9/4-5
tiszta szimultán lenne,
de „zökkentett" jambikus
8/3-5
„zökkentett" jambikus
8/5-3
„zökkentett" jambikus
8/3-5

(1. versszak)
u-/u-/u-/u-

„Öltözködöm, / néz rám a hold,
--/u-//--/u-

ifjú szívem / dobog bele."

jambikus

8/4-4
tiszta szimultán lenne,
de „zökkentett" jambikus
8/4-4

(2. versszak)
— / — / u - / u u „zökkentett" jambikus

„ „Zenél a föld, zenél a táj,
s reá a csendes ég ragyog."

(3. versszak)

„Hogy este lett! Madár se jár már,
szél kel, lengedez nyugtalan.
Éjfélt üt, kinyújtom kezem:
tizenkét tallér, - mind arany.
Markomba üt, zsebembe hull,
a földeken széjjel-gurul,
egy kocsis majd felszedi tán,
vagy majd a tekintetes úr."

(4. versszak, zárlat)

A 2. tételben megindul a panaszára-
dat. Az 1. részben még összeférhető
természeti gazdagságot és emberi sze-
génységet itt már ellentétezi a költő. A
puszták fiában a nincstelenség motívu-
ma most már a rabság motívumával
párosul. Végül, az alvó kutya társasá-
gában, gyötrő kérdéssel zárul a 2. tétel.

„Milyen gazdag a nagy világ,
- így sóhajtok magamban én -
óh föld, fák, ég s ti csillagok,
s az ember mily kopott szegény!
Te pontos törvényű világ,
érző szívem neked adom,

te millió csillagú éj,
te halld meg most a bánatom!"

(1. versszak)

„Tekints nagy ínségemre le,"
„ árva szívemet vallatom";

(2. versszak)

„a rabság fájt"
„mily könnyűek
és boldogok a madarak,
mily szabadon húznak el az
ibolyaszínű ég alatt."

(3. versszak)

„Bennem is így szendereg el,
lassanként minden, ami fáj
s széthullik, mint hajnalra majd
ez a szép éjszakai táj?"

(4. versszak, zárlat)

A fejlődésrajz 3. tételében jutunk el
magyarsága nagy sorskérdéseihez:

„Nem tudok én aludni már,
esténként felver a magány,
árva vagyok, magyar vagyok,
költő vagyok, s nincsen hazám."

(1. versszak)

A gondok közt kóborló szegényle-
génygesztus még tovább él: a táj még
most is menedék, - de idegennek érzi
magát:

„Mesékfogytán el-elbolyongok,
a nagy puszta így még befogad
- rab lelkek Amerikája -,
előttem nyár, nyomomba fagy."

(3. versszak)

A költői én soha nem tudta megtagad-
ni népi származását, holott bizonyára
a siker záloga népi kötődése megtaga-
dása lett volna:

„Lehettem volna valami,
úgy vinne magával az út,
ha hangtalan magam mögött
lezártam volna egy kaput."

(4. versszak)

Elkötelezetten fogadkozik, hogy jó
és igaz marad, majd bírál:

„ Gonosztól elzárom magam,
hamis ige már nem vakít"

(5. versszak)

„Látlak honom, te hontalan,
te gyermekednek mostoha,
ki jót adtál mindenkinek,
csak a magyarnak nem, soha."

(6. versszak)

Kétségbeesésében sorolja, feltárja a
haza legfőbb hibáit: a haza idegen kul-
túrát, idegen érdekeket, idegen bizton-
ságot védett hosszú századokon át,
eközben nemzeti értékei elfogytak -
így alakult ki a mai hontalanság. A
haza szolgáló volta miatt gyengült, fo-
gyatkozott el.

Az egész mű elégikus panasza a 3.
tétel 7-8. versszakában tetőződik:

„Nyugat korongja szórta rád
hűvösen idegen porát,
s te védted kincsét a finom,
szívet-veszejtő kultúrát,
védted, csak isten tudja mért,
romolva századokon át.
Mindig a mások ügyeit,
mindig a mások otthonát.



5 más vért kért ellened a sors
vinni a nemzet ügyeit,
idegen agy, idegen lélek
szívta el édes vizeid.
Maradt-e bogárnyi kunyhód,
alatta tenyérnyi avar?
Ott maradtál te hontalan,
mint repedt partokon a hal."

A záró, 9. versszakban keserűen
jegyzi meg, talán legjobb lett volna az
ugor őshazában maradni.

A vers 4. tétele a legösszetettebb.
Nehéz a feladat: szinte már csaknem
lehetetlen a műfaji megnyugvást, vi-
gasztalódást megtalálni.

A 4. tétel keretes. De még e keret is
bizonytalanságot mélyítő tényező:

„Mily gyáva ez az őszi este,
mily gondtalan, mily esztelen.
Villámlik, megbánja az ég
és visszarántja nesztelen.
Szellő elhagyja dallamát,
már a halál lehel vele
s minthogyha félne önmagától,
maga is megborzong bele."

(1. versszak, illetve a zárlat,
a 8. versszak)

Mi lehet majd az a bravúr, ami a
nyugvópontra viszi a lázas, felkorbá-
csolt érzelmeket? Előbb még az őszi táj
értékvesztéseinek leírását olvashatjuk,
aztán a hontalanság következményé-
nek háborús látomását, illetve az elégia
legnagyobb egyéni fájdalmának a beis-
merését, a költői én és népe közötti
ostoba bizalmatlanság, szakadék be-
vallását!

„Már évezrede, hogy keresi,
s hiába - nem leli helyét,
viszik hát majd új háborúba
ontani vérét, erejét.
Hó alatt lesz a temetője,
kopjafája orosz vadon,

KÖZELKÉP

s hömpölygeti ártatlan vérét
a csendes, mélyhullámú Don."

(4. versszak)

„Nem tudok odamenni már,
azt hiszik, áruló vagyok,
s hogy engem is megvesztegettek
a híresek és a nagyok.
Csak így távolból figyelem,
ha itt-ott egy-egy tűz kigyúl,
s az ebvonítást hallgatom
a tanyák ajtajaibul."

(5. versszak)

Mégis, ezután kerülünk el a fordu-
lóponthoz. A puszták halk szavú líriku-
sa óhajtozik, vágyódik arra, hogy köl-
tői hangja otthonra leljen, otthont te-
remtsen népe között. Az én a költői
hang összefogó szerepét kívánja:

„Árva hang, énekem szava,
ha elérhetnéd ezeket,
s összehoznák egy este a
széjjelszórt árva tüzeket!
Hangomtól zengne a mező
és elhallgatna minden eb:
jöjjetek csak, jöjjetek
egymáshoz mindig közelebb!"

(6. versszak)

Majd közvetlenül a záró keret előtt
az elveszett közösség emléke dereng
fel a hajdanvolt múltból, a gyermek-
korból:

„Pedig ott ültem valaha,
emlékeztek? - ott veletek.
Cérnahangon hasítottam
az öreg nomád éneket.
Míg jött az éjfél, és kialudt
a tűz a csendes fák alatt,
mint az én kék gyerekszemem
az összeért pillák alatt."

(7. versszak)

Mivel azonban a költő és népe nagy
találkozása még nem bizonyos: az el-
múlás egyetemes tendenciája megma-
rad. Egyedüli, halvány reménységre

csak az ad okot, hogy valaha már
egyszer, más körülményben már meg-
történt, lehetséges volt a közös tábor-
tűz, íme, a költői vágy és az elvesztett
közösség emlékének, nosztalgiájának
összekapcsolása lett az a bravúr, amely
a zárlat előtti utolsó sorokban a vigasz-
talódás irányába mozdította el a hábor-
gó lelket. A „hátha megismétlődne"
sovány, halvány reménye...

Az emlék talán felerősíti, tetté reali-
zálja a vágyat!?

A költői én talán leküzdi a szakadé-
kot!?

A 4. tétel keretes zárlata azonban a
borongós, mélabús, panaszos hangot
ismétli. A dermedtség tehát nem, vagy
nehezen oldódik. Nem tudni hát, a
reménység visszahőköl-e: mert a mai
körülmények nem megfelelőek.

Összetett, elgondolkodtató, sokkoló
befejezésű ez a nagy költemény!

Kiss Tamás több verse mutat esz-
mei, etikai rokonságot a Kunsági elégiá-
val.

így a Rapszódia:

„Ha írhatnád, mért keserű
szolgák szájában a falat,
mért nőtt fölénk sok idegen,
mért lakunk mi a föld alatt,

mért született ilyen örök
járomba ez a drága nép,
s mért rejti homloka alatt
a béresek tekintetét...?"

(4-5. versszak)

De az Öt évtized is:

„Mikéntparaszti őseim
- az idő bárhogy változott -
húztam én egyenes barázdát,
szórtam belé tiszta magot."

(9. versszak)

Úgy érezzük, a Jászkunság iskolái-
nak a Kunság költőjét, Kiss Tamást
illik tanítaniuk.


