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Kiss Tamás: Arcok és emlékek
(Debrecen, 1990)

Kiss Tamás könyvéhez csak megfe-
lelően komoly, befogadó áhítattal ér-
demes nyúlni. Ő a Nyugat harmadik
nemzedékének még - hála Istennek -
közöttünk élő költője. Aki a költészet
ősi szerepét, „a régi hangot" még Ady,
Babits felfogásában hallja: „a költé-
szetnek gyógyító ereje van". Őrá is
illenek Ady Endre szavai: „Papnak in-
dult lélek, de szabad, pacsirtás, Szent-
írásos ember, kinek szent az írás." Ta-
nuló szemmel, gondolkozva nyissuk ki
hát a debreceni élet 81 éves doyenjé-
nek, „a kunsági szülőföld legmelegebb
hangú költőjének" gyűjteményes
könyvét, az Arcok és emlékek-eti Ez a
kötet válogatott esszéit, tanulmányait,
életbölcsessége hagyományozó „vótu-
mait" tartalmazza.

Belőlük legtöbbet, hihetően, az a
fajta tanuló-tanító elme okulhat, aki az
irodalmunk, nyelvünk ügyét továbbra
is óvni, védeni, menteni akarja. Akkor,
amikor a magyar nyelv és irodalom
tanulása-tanítása a saját hazájában ke-
vesebb kedvezményt, óraszámot, ösz-
töndíjat, segédleteket s a többi kap,
mint mondjuk egy élő nyugat-európai
nyelv, az angol. A nyugat-európai ori-
entáció, az européerség, a kozmopoli-
tizmus olyannyira „divat" lett, hogy
iskoláinkban, a családi otthonokban
ma már talán nem is a magyar a fő
tantárgy! Mintha már nem lenne „jel-
lemkérdés", nem lenne „közügy". A
felvételiken sem a magyarért adogat-
nak jutalompontokat, hanem az idegen
nyelvért. Látva ezt, egy magyartanár
előtt félelmesen táncolnak a Nyugat
költőjének etikus sorai. „Az irodalom
kezd teljesen magánüggyé válni. Fo-
gyasztói civilizációnk kalmárszellemű,
a fércművek, a horror, a botránykróni-
kák felé fordítja a még olvasó emberek
figyelmét. A kultúrának alig van rang-
ja" - olvassuk a Rejtett évgyűrűk-ben
(1987). Azóta csak romlott a helyzet.

A kötet legértékesebb „pedagógiai"
emlékezése a Rejtett évgyűrűk. Ugyan-
is Magyarország egyik legokosabb tu-
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dós magyartanára vall itt lenyűgöző,
modellértékű hivatástudatáról. Kiss
Tamás a debreceni egyetem gyakorló-
gimnáziumi „napszámosa" volt „Na-
gyon sokra tartottam diákjaim iskolai
dolgozatait, rövid jellemzéseket adtam
írásműveikre. Én nagyon szerettem az
iskolát, valóságos kis irodalmi műhely-
nek tartottam a tantermet, ügyeltem
légkörére. Tanárjelöltjeimnek egy kis
könyvet is írtam erről: A lírai mű meg-
közelítését." De a legfontosabb, amit
megállapít: „A tanítás nem csak átadás.
Ha hatékony, akkor alkotó munka is."
Miért fontosak ezek a mondatok? Mert
a becsületes magyartanárnak ma is így
kell igyekeznie mindenkiből kihozni a

maximumot. S éppen a Kiss Tamás-i,
Németh László-i alkotó műhelymunka
szellemében. Még egy vidéki közepes
adottságú és lehetőségű iskolában is!
Az így dolgozó tanár nagy erőfeszíté-
sekkel, alkotó műhelymunkával még
megnövelheti a tanítványai esélyét, s a
gyengébb vagy gyenge tanítványokkal
is érhet el viszonylagosan jó eredmé-
nyeket.

A gyűjtemény kiemelkedően fontos
esszéje A verseléstől a poézisig (1985).
Ebben a remekműben választékos, sőt
mívesen kiérlelt bölcs mondatok, pon-
tos, megvilágító egyéni példák fedik
fel Kiss Tamás nyugatos ars poeticáját,
költővé válásának folyamatát. Szenei
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Molnár Albert zsoltárain tanulja meg,
hogy a költészet varázslat: „Küzdel-
mek, gondok, gyötrelmek oldódnak fel
az énekek nyomán. Különös értékkri-
térium fogalmazódott meg akkor ben-
nem: lám a poézis valóságos, minden-
napi erőforrás. Ha valaha is aggályom
volt a költészet „haszna" felől, ezek az
esték eloszlatták". Kimondja: „Versí-
ráskor nem annyira gondolkozunk,
mint inkább cselekszünk." S íme, itt
bukkanunk rá az ismert - „a Babits-
Nadányi-Weöres-Kiss Tamás által
aforizmává csiszolt „nyugatos költői
szentenciára is: nem a költő írja a
verset, a vers írja a költőt: „Fel kell
tennünk egy abszurdnak tűnő kérdést:
lehetséges az, hogy nem a költő vá-
lasztja a verset, hanem fordítva? Igen.
Az alkalmi költők keresik a »témáju-
kat«, de a vers meg akar valósulni. A
vers olyan létező, aki meg akar való-
sulni, és megkeresi a költőjét, hogy
testet, formát kapjon, életet nyerjen."

Eredeti észrevétel emelkedik eszté-
tikai tétellé a következő gondolatsor-

ban is: „A vén cigányban őrjöng, tom-
bol a költői szív, viharzik a vers, a
forma meg se rezdül. Évezredekre
összetartja a nemes matériát. A formá-
ban válik a lényegtelen is lényeggé." A
formaérzékeny poéta doctusnak, Kiss
Tamás tanár úrnak igaza van. De hol
vagyunk mi már - „késő utódok" - a
nyugatosok nyelvi forradalmától, ké-

nyes igényességétől! Pedig... Miért is
volna ma olyan fontos a formakultúra,
az igényesség reneszánsza? Mert ma a
magyar középiskolákban, tudom, de
bizonyára az általános iskolákban is, a
diákok szerkeszteni tudása, stílusa a
legfejletlenebb. Azaz a szövegalkotá-
sa, szövegformálása és a szöveg díszí-
tése, élénkítése, képszerűvé tétele, han-
gulatossá tétele. Ez pedig sokkalta sú-
lyosabb és veszedelmesebb hiba, mint
az olyannyira, szinte mániákusán han-
goztatott helyesírási vétség. Mert a lo-
gikus és érzelmileg telített gondolko-
dás, látásmód sérülésére mutat rá. Gon-
doljuk csak végig: a Trianon óta állan-
dóan romló és visszavonuló magyar
nyelvre sokkal veszélyesebb az, hogy-
ha az adott szöveg, információ logikai-
lag, érzelmileg, képgazdagságban, tró-
pusaiban, élénkségben, hangzásban,
árnyalatokban hibás, mint az, ha
helyesírási hibáktól tarkított! így hát a
szövegalkotás és stílus javítására - „A
formában válik a lényegtelen is lé-
nyeggé" - akár országos programot
kellene már kidolgozni a mai magyar
nyelv ügyében. A lehető legjobb nyel-
vészek, stílusszakemberek és tanárok
bevonásával. Természetesen, ha tud-
juk, hogy a megmaradt legnagyobb
értékünk, kincsünk az anyanyelv...

Bizonyos, Kiss Tamás műhelymun-
kái nem csak egy az egyben használha-
tók, hanem a szellemi erjedés erejével
is hatnak. Milyen öröm lehet például a
magyartanároknak olvasni a Tóth Ár-
pád-vers élénkítő és színező elemeiről!
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„Az a fül, amely nem hangol rá a
versre, sokszor úgy érzi, hogy a jelző-
bokor alatt eltűnik a jelzett szó, pedig
itt nemcsak dekorációról van szó, ha-
nem benső, mély érzelmi hangsúlyról
is." Hiszen ezek a tanárok hányszor
tapasztalták, szenvedték már: az alkal-
mi szónokok miképpen veszítették el
egyéniségüket és egyensúlyukat, és ho-
gyan múltak ki mozgalmi zsargonuk,
bombasztikus szóvirágaik özönének
terhe alatt!

De ébreszti, újra felfedezi nekünk
Kiss Tamás Fazekas Mihályt is, ami-
kor Julow Viktor híres könyvét dicséri.
A mesterre, Babits Mihályra is úgy tud
emlékezni, hogy summázatai tömör el-
igazítok: „Tekintély volt, s mint ilyen:
megbecsült, de olykor irigyelt, sőt fé-
lelmetes", „Ma már tudjuk, Babits leg-
nagyobb értéke: mélységes emberi tar-
talma, nem alkuvó, polgári humaniz-
musa", „A társadalmi forradalom mel-
lett történelmien szükségszerű lett: a
magyar líra, a költői eszközök újjáte-
remtésének szándéka", „a megítélteté-

sek széttört világában, az »ezüstkor«
Babitsa egy pillanatra se vállalt közös-
séget a »kurzussal«. Léckatonái mögé
vonult, megmaradt magvakat óvni. Til-
takozik, politikamentes irodalmat hir-
det - rossz politikák idején"... Arra
tanít Kiss Tamás, hogy a más-más
költői, művészi világokat más-más
módon kell megközelíteni: az értékelő,
ítélkező kritika nem zsamokoskodhaL
Azt kell nézni az alkotóban, milyen
értékeket hozott elébünk, illetve terem-
tett öntörvényű világában: „a dolgot őt
magát nézzük". Megmutatja, egészen
más világ a Füst Miláné: „esztétikájá-
nak sarkköve, hogy a szép nem érdek-
telen tetszés. Szembeszáll a kanti el-
mélettel." Weöres Sándorról is lénye-
gest állapít meg: „Nem látványos
avantgárdé-kísérletekkel, hanem mű-
vészete belső törvényei szerint kereste
a csak versben kifejezhető tartalma-
kat."

Az irodalmi berkekben járatos, ott-
honos Kiss Tamás a bennfentesek köz-
vetlenségével, ugyanakkor a hiteles és
etikus ember tisztességével mond újat,
és szeretteti meg így velünk arckép-
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csarnokában Szabó De-
zsőt, Szabó Lőrincet, Er-
délyi Józsefet, Nagy La-
jost, Veres Pétert, Illés
Endrét, Jankovich Feren-
cet, Jékely Zoltánt, József
Attilát, Takáts Gyulát,
Koczogh Ákost, Kn da
Bélát, Szoboszlai Mata
Jánost, Csenki Imrét,
Bory Zsoltot, Kertész
Lászlót, Niklai Ádámot,
Mocsár Gábort. Főleg az
Arcok, könyvek, emlékek
rész galériájában olvasha-
tunk róluk.

Külön részben (A teg-
napi város) tisztázza a
„debreceniség"-et, kötődé-
sét Debrecenhez, szól a
debreceni irodalmi életről,
egészen Adyig visszame-
nően, sőt a 450 éves Deb-
receni Kollégium szellemi
erőd voltáról is.

Nagyon-nagyon igaz-
ságtalanok lennénk Kiss
Tamás szellemi frissessé-
gével szemben, ha nem
szólnánk külön történészi,
irodalomtörténészi érdek-
lődéséről, kutatásairól. A
haldokló fejedelemség cím
alá a Fejezet Erdély törté-
netéből van írva: még
1949-ben keletkezett ez a
forráselemzéseken alapuló

Kiss Tamás a Weöres házaspárral Csokonai piramisánál
Debrecenben, 1964-ben

korrajz a XVII. századi múltról. Az
országbíró hagyatéka (Ecsedi Báthory
István arcképe) azonban a közelmúltban
(1987) formálódott ki a leggyönyörűbb,
legmívesebb szöveggel.

A búvárkodó szellem közelhozza a
16. század végi és 17. század eleji nyel-
vünk szépségeit. S erre alkalom Báthory:
„szép, belső tagolású költői prózájának
milyen remek lengése, ívelése van, s
nem valamiféle főúri dilettáns hagyaté-
ka, hanem a kor embere, lelke szól fel
belőle." Nem győz álmélkodni, milyen
kincsesbányára akadt: „Mi mutatja ezt,
már az első olvasásra? Nyilván a bibli-
kus szöveg parafrázisai mögül felcsapó
primer élmény, a személyes hang, a lélek
megrezdülése, amit egy nem lankadó

belső látomásosság éltet és
erősít. Ugyanakkor a
mindennapi élet képeibe
öltözik, érzelmi hangolá-
sa, kerekded építkezése,
gondolatritmusa tömör, a
próza verses formálása
mesteri kézre vall."

Sok segítséget szol-
gáltat ez a mű Balassi,
Bocskai, Pázmány korá-
nak megértéséhez, ér-
zékletessé tételéhez:
„képvilága rokon Balas-
si istenes énekeivel",
„képgazdagsága, annak
természetessége, bája
leginkább Pázmányéhoz
hasonló". Amikor pedig
összegez („A Báthoryak
ijesztő önszeretete, dio-
nüszoszi tombolása,
életcéltalansága nála
kerül az önismeret mér-
legére"), akkor Móricz
Erdély-trilógiájának
megértésére, értékelésé-
re is ráhangol.

Kiss Tamás könyve az
idős, ámde lélekben min-
dig fiatal mester ajándé-
ka lehet azoknak a hű
tanítványoknak, akik
szeretik és élik az életet;
felelősnek érzik, tudják
magukat a múlt és a jövő

iránt egyaránt.


