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Kobzos Kiss Tamás emlékére
Két hete már, hogy Kobzos Kiss Tamás 

(1950–2015) kilépett a földi életb�l. Har-

minc éve ismertük egymást, mesterem 

és atyai barátom volt. Nélküle sose lettem 

volna régizenész, de irodalomtörténész se. 

Ám ez nemcsak rám igaz, hiszen � évtize-

deken át indított útra mindenféle korú és 

felkészültség� embereket, hogy az általa 

hordozott tudást továbbvigyék, megoldja-

nak egyes problémákat, felfedezzenek új 

összefüggéseket és kérdéseket. Igen, nem 

elírás. � m�vészként is a tudományos re-

lációk világában tájékozódott.

Két hete a róla való emlékezésben 

élünk, ezt sokak nevében mondhatom. 

Kobzos Kiss Tamás ezer szálon kapcso-

lódott hozzánk, a jelenhez és a múlthoz. 

El�ször az a pár mondat jutott eszembe, 

amelyet 2005-ben a Tinódi-lant átadása-

kor mondtam neki, képzeletben össze-

foglalva addigi útját és ihlet�it.

Kiss Tamás nem azért viselte a Kobzos el�nevet, mivel hangszerét ennyire 

közel érezte magához. Nem is � találta ki, hanem Buda Ferenc költ� 1977-ben. 

A középkorban így kaphatták nevüket a Lantos, Gajdos, Heged�s vagy Sípos 

családok �sei. Tamás mégsem cserélte egész nevét Kobzosra, bár sokan pusz-

tán így emlegették. A meg�rzött Kiss családnév legalább olyan fontos, hiszen 

édesapját, a debreceni tudós költ�t idézte, aki már pályakezd� korában verssel 

biztatta fi át: „Pendítsd csak kobzod, citerád, / gitárod, lantodat, / valahol tört 

szemeket látsz, / meggyötört arcokat. // El kell találni, kit mi bánt, / kinek melyik 

való, / hangold arra a húrt, / légy te örömadó.”

„Az énekszerz�t mondják jó embörnek.” Úgy képzelem, hogy Kobzos a 

hetvenes évek közepén találkozott három mesebeli vándorral. Kezet szorított 

velük, de végül nem az � ösvényeiken indult tovább, hanem saját útján, amely-

r�l sosem tért le.

Az egyik vándor a régmúltból érkezett, hóna alatt kódexekkel, kéziratos 

énekeskönyvekkel, zsoltárkiadásokkal. Szabadkozott, hogy csak ennyi holmit 

hozott magával, de a többit elfelejtette leírni, miként a dallamok zömét is. Kob-

zos megnyugtatta: majd átböngészi a bet�tengert, s bátran énekelni fog bel�le, 

ha a vándor ezt nem sérelmezi. � annyit válaszolt, hogy a feledésnél bármi-

lyen jelenkori feldolgozás nagyobb hasznára van a régi m�veknek – s ezzel 

visszafordult. Kobzos a régi magyar muzsika egyik legkiválóbb hazai el�adója 

lett, s amikor kézbe vette a Tinódi-lantot, csupán tárgyi valósággá vált az, ami 
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évtizedek óta természetes volt. A XVI–XVII. századi költ�k, Tinódi Sebestyén, 

Balassi Bálint, Szenci Molnár Albert és névtelenek mellett „h�ségesen vigyázta” 

Csokonai Vitéz Mihály, Pálóczi Horváth Ádám, majd a reformkor és 1848 örök-

ségét. Oroszlánrésze volt a középkori trubadúrzene hazai megismertetésében, 

a török aşık-költészet felfedezésében, amelynek nemcsak el�adója, de m�for-

dítója is volt. Ehhez olyan zenésztársak és barátok csatlakoztak, mint a Kecs-

kés-együttes, Szabó István, Szabó András és Erdélyi György el�adóm�vészek, 

Pécsi L. Dániel (az els� Históriás Klubok alapítója), a nagykárolyi Deák Endre, 

a bécsi René Clemencic és Eberhard Kummer, a provence-i Miquèu Montanaro, 

a török Erdal Şalıkoğlu, illetve a hazai tanítványok.

A másik vándor vékony tarisznyával jött, bejárta Egyházaskozárt, Gyimest, 

Széket. Egész úton dudorászott magának. Kiderült, hogy azért nem írta le a da-

lait, mert sokkal jobban tudja �ket fejb�l, hiszen hallás után tanulta, s így adta 

tovább Tamásnak mindazt, amire emlékezett. � pedig nemsokára felfedezte 

a népzenében, illetve a kobozban rejl� lehet�ségeket, kialakította e hangszer 

egyik lehetséges mai játékmódját, s  1986-tól az Óbudai Népzenei Iskola ta-

náraként, majd igazgatójaként sokaknak továbbadta. Szövetségesei a Jánosi 

együttes tagjai voltak, a szólisták közül pedig a közelmúltban elhunyt Ferencz 

Éva, valamint Szabados György zeneszerz�, akit legels� mesterének vallott.

A harmadik vándor farmerben járt, hosszú pulóverben, egy orosz ládagyári 

gitárral. Nem volt szükség magyarázkodásra, hiszen mindketten ugyanabban a 

korban éltek, amikor az énekköltészet újra helyet talált magának a t�rt, tiltott 

és támogatott tevékenységek bozótjában. A hunyorgó fi útól Tamás egy örökre 

szóló hátbavágást kapott: „jól van, öregem”. Ez a kézrátétel szavatolta, hogy 

soha nem vált poros múzeumi m�tárggyá az, amit énekelt; mindig jelenkori, 

hozzánk szóló és közülünk való maradt. Az énekében hallható kesergés, tréfa, 

intés és baráti koccintás pedig soha nem fagyott borostyánk�be. Versmegze-

nésítései a pol-beat örökségéb�l is táplálkoztak – alighanem � volt az egyetlen 

magyar zenész, akinek Pete Seeger az 1970-es években levelet írt.

Akik csak színpadról ismerték Kobzost, nyilván egy végletesen tempera-

mentumos, nagy önbizalmú m�vésznek gondolták, akinek „kobzán a dal ma-

gára vall”, s aki drámai hangon perel a saját vagy a népe igazáért. Olyan volt 

�, amilyennek Tinódit látjuk lelki szemeink el�tt, vagy a trubadúrokat, a pro-

testáns énekmondókat, a  Reményhez forduló Csokonait. �  nem eljátszotta 

ezek szerepét, hanem testi-szellemi valóságukban idézte meg �ket, mintegy 

kiszabadította �ket a feledésb�l, édesapja szavaival: „kelj fel a k� alól is”. Valódi 

és képzelt �seink szólaltak meg általa, magyarok, törökök, okszitánok. � volt 

a bennünk él�, eszményi és kétked� magyar. Talán akadt, aki félt, hogy ez a 

bels� t�z megperzseli, ha közelebb lép hozzá. Mi, tanítványok és zenésztársak 

épp az ellenkez�jét éreztük. Halk szavú, elmélked�, bölcs ember volt, fi nom 

humorral, kutatói kíváncsisággal és (szülei révén) pedagógiai vénával. S mégis 

ez a bels�, visszahúzódóbb személy tartotta uralma alatt a színpadi el�adó-

m�vészt, mint egy táltos paripát, amelynek hátán csakis � ülhetett, csakis � 

juthatott célba. Az éleslátó, a dolgok hátterét fürkész�, modern értelmiségi.

A sors nagy ajándéka, hogy az � zenei és szellemi m�helyében nevelked-

hettünk. Óbudán vált tanárrá, mesterré, s kifi nomult szellemi hálózatot alakított 
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ki egy látszólag egyszer� népi hangszer, a koboz barátai körében, akik zöme 

ma is e hivatást követi. „Útitársak legyünk ketten” – Yunus Emre szavaival így 

szólította meg bels� önmaga a küls�t, s  így szólított meg minket tanárként, 

szólistaként, akivel közös m�sorokon és lemezeken dolgozhattunk. Útitársaivá 

fogadta a vele egykorú muzsikusokat és a magunkfajta kamasz gyerekeket is 

– s ekként fogadták be �t is a bécsi Clemencic Consort tagságába, ahol világ-

hír� el�adó lehetett, miközben Magyarországon méltatlanul kevesen ismerték. 

Mégis hitt az emberekben, mindig tudott ellenpéldákat, olyan személyiségeket, 

akik egyesíteni tudtak magukban eltér� dolgokat, s feloldottak valamely ellent-

mondást. Ahová csak belépett, két perc múlva talált egy debreceni vagy egy 

erdélyi származású embert. Mintha ezer éve ismerné �ket.

A kobozjátékra ugyanolyan módszerrel oktatott minket, mint 25 év múltán 

a zeneakadémistákat. Nem sokat magyarázott. Szemléletet tanított, el�adói és 

kutatói fegyelmet, toleranciát. Hatalmas néprajzi, irodalmi és történelmi tudá-

sa tette színessé, igazzá, megérthet�vé mindezt. Bizalmat, támogatást s na-

gyon megtisztel� feladatokat kaptunk t�le. Szívesen hallgatott a növendékei-

re, nyitott volt az újításokra, s egyesíteni tudta azokat a saját tapasztalataival. 

Ám sosem kérte számon, mit s hogyan tanultunk meg t�le. Csupán példával 

járt elöl énekesként, vagy akár m�sorát konferálva – hiszen az énekmondók 

szellemi és zenei feladatai állandó egységben álltak. El kell mélyedni bels� 

vándorutakon, minden kreativitást megmozgatva, mivel a „koboz pöngése 

elmetör�dést hoz”. Körben ülve improvizáltunk, kézzel másolgattuk Tamás 

kiosztott kottáit, együtt böngésztük a friss népdalgy�jtéseket, a román koboz-

iskolát, a  török vagy középkori európai forrásokat. A  közös megoldás meg-

annyi egyéni megoldásból állt össze, a hitelesség pedig bels� gyümölcs, ki-ki 

magában kellett megérlelje. Így tanultuk meg a nótajelzések értelmét: azt, 

hogy biztos megfejtés híján is keressünk másik dallamot. Tamás a szavak, az 

ige örökkévalóságában hitt, s abban az er�ben, amely kortól függetlenül át-

járja az énekelt verset, hiszen az annyiféleképp támad fel, ahányszor eléneklik. 

Csak megvalósulásai vannak, nincs zárt és rögzített alakja. � maga sem éne-

kelt semmit kétszer egyformán. Sokszor elmondta: a régi zene a mai világban 

az alternatív zenék közé tartozik.

Távlatokban gondolkodott, s éles szem� kritikusként gyakran felháborítot-

ták a világ vagy a zenésztársadalom visszásságai. Hányszor kifakadt: „Ebben az 

országban mindenki mást csinál, mint amihez ért!” Tényleg mindenki a saját 

útján jár? Tamás sose vágyott mechanikus követ�kre, annál inkább kreatív 

továbbgondolókra. Nem egy újjászületett Tinódi volt, s nem is a magyar René 

Zosso vagy Martin Best – akiket rajongásig szeretett –, hanem egy jelenkori 

mester, akinek halk szavait zsinórmértéknek vehetjük. Mintha most is beszél-

getnénk. A szellem és a türelem embere volt, s nemcsak a sikerei, a lehetséges 

életmodell, az elidegenedés elleni lázadás okán lehet példaképünk. Legna-

gyobb kincse, ihlet�je és orvossága más volt. Csokonai jól tudta, hogy „egy 

bölcs elme mindég, egy poétai tüzesség csak ett�l ég”. Azt a végtelen Szabad-

ságot �rizte, amelyhez valamennyien csak közelítünk egész életünkön át.

Tamás, kérlek, „Te legyél az én kalauzom…”.

Csörsz Rumen István


