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Kiss Tamás

Költők albumába
Bevezető egy rádióműsoromhoz

Egy lírikus pályakezdése, úgy érzem,
térben, időben meghatározhatatlan. Per-
sze, ha az első verset számítjuk annak,
akkor szinte naptárilag rögzíthető. Én
például szülővárosomban indultam. Ak-
koriban, a harmincas évek elején Kisúj-
szállás két hetilapja kínált helyet első
zsengéimnek. Később, 1934-ben a Nyu-
gat publikált, majd számos folyóirat. In-
dulásnak mégsem az ismeretlenségből
való kilépést tartom, hanem inkább az
első élményt, az önmagámra találást.
Mikor az ember először érzi azt, hogy a
szó és az ő öröme vagy sebe közt valami
összefüggés van; és ha elmondja, leírja:
oldódik nyugtalansága Eláll a vérzés,
felhők oszlanak el feje felől, kisüt a nap.
Megmenekült. Valami rendkívüli érzé-
kenység talált utat a szavakban. A költé-
szetnek a legősibb idők óta megvan ez a
mágikus, gyógyító ereje. Mélyen emberi
dolog ez, úgy gondolom: egyidős emberré
válásunkkal. Régen bűvös erőt tu-
lajdonítottak a versnek az éne-
kesek, a ráolvasok. Meg van-e
ma is ez a küldetése a költészet-
nek? Én azt hiszem, igen. Oly
értelemben legalábbis, hogy a
jóság, a szépség, az igazság út-
jára vezet. Az éneknek ezt a
kiéneklő, gyógyító szerepét már
gyerekkoromban éreztem. Mi-
kor a kertünk alján gyermek-
hangon, de már tiszta zenei hal-
lással magam fabrikálta szöve-
gekre énekeltem, megfigyeltem,
hogy túl a léckerítésen megáll-
tak, felfigyeltek az emberek.
Gondjukat, bajukat elfeledték
egy pillanatra.

A költészet persze nemcsak
önvigasztaló, a poézis minden-
kié. Minden embernek épp
annyi joga van rá, mint egy falat
kenyérre, egy darabka igazság-
ra, emberségre. A költészet te-
hát sohasem volt és sohasem
lehet egészen a költő magán-
ügye. Ha megszólal a hang, azt
mindenki hallja, de igazán még-

iscsak azé, aki ráhallgat. Azoknak írok
hát, akik rám hallgatnak.

A költő írás közben befelé fordul,
önmagába: ez a művészi munka termé-
szetéből következik. De ha magának
dúdol is - egy nemzetre gondol, ahogy
én az enyémre, a magyarra, hiszen a
nyelvén szólok. Minden emberhez.

Egyik versemben így mondtam én
ezt:

Ha csendesen dúdolok,
emberekre gondolok.
Minden emberre. Az ám -
hiszen a Föld a hazám.
És azt hiszem, ez ars poeticám is

egyben. Mégis hozzá kell tennem vala-
mit, olyan műhelytitokfélét. Engem
mindig fogva tart valami, a mondani-
valónak valamiféle belső hullámzása.
Talán zeneiségnek mondhatnám ezt.
Amíg ez a kettő nem párosul, addig
tehetetlen vagyok. Ha igen, ekkor már

Szebb éveket remélve, 1948-ban

nem is én írom a verset, hanem szinte ő
ír engem. Ha pedig elkészült, már nem
érzem magaménak. Elválok tőle: azé
lesz, aki megszereti, továbbénekli.

Hiszek a költészet emberformáló
küldetésében. Költői és irodalomtanári
pályám három és fél évtizede erre a
hitre épült. És egyre inkább hiszek a
poézis ősi névtelenségében. Úgy gon-
dolom, hogy a versek mögött nemcsak
én vagyok, hanem sok más-én, s azok a
verseink az igaziak, amelyek fölülmúl-
nak bennünket. Olyan pályára térnek,
amelynek gyújtópontjában már nem a
költő áll többé.

A versben a világmindenség van
jelen egy szerencsés pillanatban.

Voltaképp egész életünkből fiaink, örö-
meink, szenvedéseink végtelen folyama-
tából. Az idők változnak, s velük mi is
változunk. Ha az idő kileng, mi is vele,
akár egyirányban, akár ellentétesen. De

úgy tartom, a költészetnek mindig
megvan az örök, emberséges
üzenete, amely a lélekcserélő
időkben is megmarad állandó-
nak. Hadd valljon erről is egy
versem pár sora:

...az idő bárhogy változott,
húztam én egyenes barázdát,
szórtam belé tiszta magot.
A költőnek tehát nem lehet-

nek magát hazudtoló fordulatai.
Megadatott számára az a sza-
badság, hogy az erőszakra hall-
gatással válaszoljon. A nemze-
dékemnek, amely jórészt a Nyu-
gat vonzáskörében indult, bősé-
gesen volt része, hogy a politi-
kai presszió viharzónájában
hallgatással adjon hangot sza-
badságérzésének. Hallgatása te-
hát nem némaság volt. Vallot-
tuk, hogy a költészet üzenete
nem lehet más, mint a költészet.
Ez a küldetése.

A többit elmondják a most
elhangzó verseim.
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