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Kiss Anna

„Mátrai �sz”*

Weöres Sándort és Kiss Tamást öt és fél évtizedes ismeretség, barátság kötötte 

össze. 1934-ben fordult meg a posta Debrecen és Csönge között el�ször. Ek-

kor cserélték ki els� megjelent versesköteteiket.

Kés�bb is küldtek egymásnak fényképeket, folyóiratokat, tanulmányokat, 

verseket, „egy határ fi rkálmányt” (W. S.).

Weöresék 1964 áprilisában jártak el�ször Debrecenben, ahol Kiss Tamás 

kalauzolta �ket. Kés�bb is – ha a városban megfordultak – meglátogatták a 

Garai utcai házat.

„Ha Pestre jössz, találkozzunk, ne csak két sietés közt, mint a múltkor, ha-

nem látogass meg bennünket. WS”

„Névjegyzékünk eleven szerepl�i vagytok… mindig szívesen látott vendé-

geink vagytok a Törökvész-úton Amy”

Ezeknek a szíves invitálásoknak eleget téve – ha Budapesten járt – Kiss 

Tamás gyakran felkereste a Weöres házaspárt.

1972 novemberében együtt voltak alkotói szabadságon a mátraházi 

MTA-üdül�ben. Err�l ír Szombathy Viktor Galyatet�, Kékestet� c. írásában:

„…Ballagunk tehát a puha feny�t�k párnáján, majd egy óriás tisztáson át 

Mátraszentistvánra, miután el�bb Szentlászlót érintettük. Ezekben a falvakban 

minden utca vagy föl, vagy le vezet… Kiss Tamásékkal bandukolunk lefelé. Kit�-

n� debreceni költ� Kiss Tamás, de a meredek hegyek szokatlanok számára….”

Kiss Tamás meg szép mátrai verset írt az útról. A költészet diadalt ült.

Kés�bb is szívesen emlékeztek az ott eltöltött id�re a levelek tanúsága 

szerint:

1973. II. 2.

„MIKOR KUGLIZUNK MEGINT?” (L. Jegyzetek: A mátraházi akadémiai üdül�-

ben együtt töltött hetek egyik kedvtelésér�l emlékezik meg Károlyi Amy.)

1974. nov. 21.

„Kedves Tamásunk, Lillánk. Újra a Mátrában, csak kuglipartner nélkül!”

Nem ez az egyetlen vers, amelyet Kiss Tamás �rzött meg az utókor számá-

ra. Ezt W. S. levelei tanúsítják:

1973. II. 2.

„Köszönöm, hogy két régi versemet újra átadtad nekem.”

* Forrás: Kiss Tamás Kett�s tükör – levelesláda (Debrecen, 2002) cím� kötetében található 

Weöres-levelek.



DOKUMENTUM

9494

1974. II. 23.

„Tamáskám, »a fejsze, a tönk s a nyél«, »alszol te is komé« versemet egye-

dül Te �rizted meg, egyszer oda is adtad nekem. Csak sajnos, nem találom! Hát 

ezt szeretném, ha mennél el�bb megküldenéd nekem újra.”

1974. III. 4.

„Kedves Tamáskám, köszönöm a fejsze-verset, már be is raktam a gy�jte-

ménybe. Ha megengeded, Neked ajánlva.”

A  Mátrai �sz cím� vers ill. az �sz a Mátrában kézirata ceruzával íródott. 

Valószín�nek tartom, hogy édesapám – esetleg tanácsot kérve – megmutatta 

„Sanyikának”, aki beleradírozva a félkész szövegbe kiegészítette azt. A kétféle 

írás eltéréséb�l következtetek erre. (Az utolsó el�tti sorba a végleges szöveg-

ben bekerült az „ifjúságra vár”.)

Mátrai �sz

Oly egyedül állnak már a fák

sudár tölgyek mint relikviák,

ég-föld közé feszült húrokon

hárfáz a szél, rossz magnetofon.

Ne járj ide, mert ha ide jössz

elborít e hamvas-lila �sz.

Nem jó neked házhoz ily közel

l�tt vadként avarban veszni el.

Menj csak magasra, ahol a feny�k

még örökzöld Tersánszky Jen�k,

menj, míg birod korhadt töködet,

megdoboghat még öreg szived,

mint rég, sátraddal ha várt a vadon,

eredj, nehéz évekkel válladon.

Fenn zöld a fény, ifjuságra vár,

t�leveleken t�z a sugár.

S  ha már a verset átírta, kiegészítette, hozzá is írt két néhány soros 

(bök)�versikét sajátos ákombákomjaival. Majd ugyanezzel a címmel maga is írt a 

témáról. �t azonban nem az �szi természet szépsége ihlette meg, hanem más 

mátrai élmények: az autóbuszút viszontagságai és a szanatóriumi beutaltak 

viselkedése.
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