
 

Kerecsendi Kiss Mártonra emlékezünk 
 
Kerecsenden született 1917. június 28-án 
Kerecsendi Kiss Márton, az egri, és győri diák Gánt 
bányatelep, majd Bicske tanítója, költő, ígéretes 
színmű és jeles film forgatókönyv író. Édesapja 
Márton, asztalos-ács, édesanyja Rajhárt Piroska 
polgári családból származott. „Ahonnan elindultam, 
ott sosem volt bőven falat”- mondja Ének a 
szegénységről, c. versében. 10 éves volt, amikor 
édesapja meghalt, a család eltartását bátyja Kiss 
László, későbbi bicskei ének-zene tanár vette át. 
Tanulmányait Egerben, majd Győrben végezte. A 
Győri Királyi Katolikus Tanítóképzőben jól tanult, 
szellemi képességei, tanítói, s vezető szerepre 
alkalmassága tekintélyt adtak neki. Megkedvelték 
Mártont a tanárok körében. Szólás Rezső magyar-
történelem szakos tanár, bölcsészdoktor befogadta baráti körébe, éjszakákat átbeszélgettek, 
vitáztak, forgatták a legújabb versesköteteket. Írói tehetsége kibontakozott. Főleg győri 
lapokban (Győri Nemzeti Hírlap, Új Pannónia, Dunántúli Hírlap, Dunántúli Helikon) jelentek 
meg versei, novellái, tudósításai.  
Győrből nemcsak az okleveles tanító távozott, akkor már avatott tollú, és népi gondolattal 
töltekezett kész népművelő is. 
1938-ban Gánton lett néptanító, a magyar bauxit bányászat központjában. A gánti tanító így 
ír Hivatásom fohásza című versében:  
 
„Uram! Csak egy kérésem volna… 
Nem hívnak engem 
csábos nagy hegyek… 
Csak azt engedd, hogy gyermekarcokon 
csilingelő kacagás legyek.” 
 
1940-ben nem az egyetlen, de az országban az első 
Állami Cigányiskola tanítója lett Bicskén. 
„ Márci úr, a mi tanítónk”- csak így beszéltek róla. Móricz 
Zsigmond is erről faggatta később a Híd c. folyóirat 
szerkesztőségében. Első írásai a Fejér megyei Naplóban 
és más dunántúli lapokban jelentek meg.  
 
1941-ben kiadták első verseskötetét a Vándoréveket.  
 
Ballagó 
megbotlott a 
nap egy kőben,  
utolsót rúg a felhőben.   
Pipájára 
 gyújt a dolog, 



hazafelé bandukolok. 
 
Fű, fa virág 
vacsorázik. 
De messzi van 
még hazáig! 
Megy a világ, 
jön a sötét, 
mutatja már  
szemöldökét. 
 
Én Istenem, 
esteledik, 
gondjaimat 
 összeszedik. 
 
Sorrarakják 
kisangyalok, 
nem is járok 
többet gyalog. 
 
Nevét először Török Sándor tette ismertté, amikor népszerű vasárnapi cikksorozatában 
oldalas tanulmányt írt a verses kötetről. A kis kötet felkeltette az érdeklődést írója iránt. 
Schöpflin Aladár dicsérete:-„Szép a köteted fiam…” bizakodással töltötte el. Illyés Gyula 
rövidesen meghívta a „Magyar Csillag” munkatársai közé. 
Később az Új időknek, Zilahi Lajos Híd c. folyóiratának is dolgozott. Főleg versei és 
könyvkritikái jelentek meg. Sajátos ízű novelláival hívta fel magára a figyelmet. 
 
Népiskola 
 
Gyerekek közt élek. 
Gyerek leszek lassan. 
Padlóra kell lehevernem,  
hogy nagy legyek nekik és magamban. 
 
Hét osztályt tanítok. 
Hét darabra szednek. 
Puha kézzel osztom magam 
rózsaszínű kis gyerekeknek. 
 
Fényesre csiszolom  
pénzét a napoknak, 
ha meghalok, ezen veszek 
aprócukort az angyaloknak. 
 
 
 
 



 
Mit adjak? 
 
Az utcasarkon a minap       
didergő koldus áll elém, 
s alamizsnáért nyújtja félve 
kérges, kiaszott, vén kezét. 
 
Szomorú, fakó szemekkel néz; 
nézése a szívembe szúr.  
Remegő-rekedten, szinte súgja: 
„Egy pár fillért fiatal úr!” 
 
Mit adjak neked szegény koldus? 
Pénzem nincs. Egy fillér nem sok. 
Hidd el jó ember én is nagyon, 
nagyon szegény vagyok. 
 
S már mennék tovább.  
A koldus szomorú-lemondón 
fordítja utánam szemét. 
A szívét, a lelkét reszketni vélem 
kinyújtott vén kezén. 
 
Szegény koldus! Mondom: 
semmim sincs nekem, 
a pénz papír, vagy érc, 
a gazdagnál terem. 
 
S megyek. „De várj!” 
Mégis adok. 
Igaz, nem sok. 
De: szívesen adom: 
magamból adom. 
…Egy mosolyt. 
Egy lágy, szerető, 
testvéri, ember-mosolyt. 
 
Ugye öreg koldus: kevés. 
Dús fillérnél többet ér! 
Hiszen te itt is éhezel! 
Nos jó koldusom vedd 
s ne feledd: 
ma már mosolyt sem 
adnak az emberek. 
 
Gánt és Bicske iskoláiban eltöltött évek alatt világosan látta a tanítói hivatást, a 
tanítóképzést, az egész iskolaügyet, a tanítók méltatlan bérezését.  



A meglévő tényekre alapozva, de nem a valósághoz, helyhez kötve, színművet írt 
Harmincadik címmel. Témáját Kerecsendi saját tanítói tapasztalatából merítette. Alapja az a 
törvény volt, amely a nagyvállalatokat 30 iskolaköteles gyermek után iskola létesítésére 
kényszerítette. A dráma témája: egy bizonyos bányavállalat mindent elkövet, hogy ne kelljen 
iskolát fenntartania.. Ez a bánya kijátszotta a törvényt és gondoskodott róla, hogy a 
lakótelepen sose érje el a harmincat a gyermekek száma. Ha szorult a helyzet, elbocsájtott 
egy-két családot, vagy máshová helyezte őket. Az iskola hívei a tanítóval összefogva 
keresztülhúzták ezt a taktikát. 
 
Páger Antal tanácsára forgatókönyvet írt a műből. Emlékkönyvében így emlékezik Págerral 
való találkozásukról:   
 
„A Margit utcai bohémtanyán Ernő (drága öreg barátom, Pattantyús Ábrahám Ernő) 
ismertettet össze Juhász Józseffel, a Nemzeti Színház művészével. Juhász is döntő szerepet 
játszott elindulásomban. Neki mondtam el először a „Harmincadik” meséjét. „Juhi” 
darabírásra ösztökélt, segített, sugalmazott, a Nemzetiből próbára kész színműveket hozott, 
tanított a jelenetezésre. A darab nem sikerült, de mégis döntő volt: elhatároztam, hogy 
dramaturgiai tanulmányokat kezdek. Közben a témát Juhász Jóska elmesélte a filmgyárban 
Págernak. A darab őhozzá került. Páger elolvasta és néhány levélváltás után arra kért, 
látogassam meg az Andrássy úti színházban. 
Édesanyám nagy gonddal készített föl a látogatásra. Nyomorúságos ruhatáram jobb darabjait 
kiválasztotta, áttisztította, kivasalta. Így állítottam be Páger Antal öltözőjébe egy vasárnap 
délutáni előadás alatt. 
Felvonás közben értem oda, a nagy művész éppen vetkőzött, s könnyű alsóneműben, 
maszkját igazgatva kezdte a beszélgetést, jobban mondva a monológot. 

- Üljön le, van huszonöt percem a jelenésemig – szólt csendesen, fáradtan. Aztán 
hirtelen felugrott, szembefordult velem, és akkorát kiáltott, hogy majdnem leestem a 
székről: 

- Maga őrült tehetséges! Érti? 
- Hallgattam, mit is szólhattam volna. 
- A darabja azonban rossz. Csapnivaló! 
Az utolsó szót már megint üvöltve prezentálta, és csendesen hozzátette nyelvével 
csettintve: 
De vannak benne remek dolgok… Ha maga megtanulja a színpadot, csudát tehet…  
- Őrült tehetség! – harsogta megint az arcomba. Rágyújtott és messzire fújta a füstöt. 
- Én már sok darabot olvastam életemben, elhiheti. De ilyet még nem pipáltam, hogy 

egy szerző a nyílt színen lábmosást rendez…. De micsoda lábmosást! – ugrott fel 
megint, mint a gumilabda. Aztán megint selymes-halkan: Ennek köszönheti, hogy ide 
hívtam… 

-  Fortissimo: - Tudja maga, hogy mit írt? 
- Fogalma sincs. Idehallgasson! – s elnyomva cigarettáját játszani kezdte a jelenetet. 

Nagy kék szeme felvillant, arca olyan lett, mintha gumiból volna, s azt pillanatonként 
átgyúrná egy láthatatlan kéz. Hangja halk lett, artikuláltan magyarázó, mintha én nem is 
tudnám, miről van szó.  
- Haday bányamester, az üzem félelmetes, nagyhangú, szigorú embere hazajön a 

bányából. Piszkos és fáradt. Ledobja kabátját, leül, morogva-nyögve kifűzi cipőjét, 
belelép a lavórba, és megmossa a lábát. Páger itt felrikolt a gyönyörűségtől: - A 
csillagát neki! 



- Mikor Haday kész a lábmosással, meg akarja törölni a lábát. De nincs kéznél 
törülköző. Vagy az asszony, vagy a lánya elfelejtette. Ezt mind le lehet olvasni bosszús 
arcáról. Végül felfedezi a törülközőt a szoba túlsó oldalán, a fotőj karfájára vetve.  

- (Jól figyeljen ide – súgja nekem Páger). Haday tanakodik, hogy mit tegyen. Hosszas 
tűnődés után nyögve kilép a lavórból. és sarkán bakogva így… elindul a törülköző 
után. 

- Remek! – ujjong fel Páger, és súgva teszi hozzá: - No, gyerünk tovább.  
Szippantás az újabb cigarettából. 
- Haday, a kemény bányamester lépeget óvatosan. Látszik, hogy pukkad a méregtől. De 

a szoba közepén megáll. Visszanéz a mosdótál felé. Rémülettel látja, a tiszta padlón 
ott maradnak a vizes lábnyomok. Hirtelen megretten, mint a gyerek, és csak ennyit 
mond halk rémülettel: 

- Hűha!... 
- No, ez az barátom! – üvölt felém Páger. – Látom, maga nem is tudja, mit írt. 
- Hűha!... súgja szellőlágyan és felkacag: 
- Ez azt jelenti, hogy ez a vad bányamester itthon egy szegény, nyomorult papucs! Nem 

olyan nagy legény őkelme, mint odakint a bányában. 
A művész kacag, dobbant, tarkójára csap, aztán újra eljátssza a jelenetet, szöveg nélkül, 
teljesen némán. Lépeget a sarkán és visszafordul a vizes foltok felé. Haja homlokába hull 
a rémülettől: 
- Hűha… 
A jelenet már kész, csiszolt, és magasztos. Páger leül, rám néz: 
- Tudja mi ez?.... Egy szerző másfél perces kis jelenettel és ezzel a kis „hűhával” 

bemutatja a figurát teljes életnagyságban, sőt még a feleségét is. Mert az meg biztos 
nagy boszorkány!.. Nohát ezért hívtam magát! De darab nuku! Bár tele van ilyen 
csemegékkel. De csemegével nem lehet jól lakni. Filmet kell csinálni ebből. Érti? Ilyen 
film még nem volt! 

Ekkor bekukkant az ajtón Mezey Mária és Tolnay Klári. Bemutat nekik: - Az új szerzőm… 
Nehéz neve van. De tehetséges. Őrült tehetséges! 
- Té-ni-ke, ké-szü-lőd-het – mondja Tolnay tagoltan, gyerekesen. 
Nemsokára bekopog az ügyelő, s jön az öltöztető szabó. 
- Majd találkozunk! – integet Páger széles mosollyal. 
Elköszöntem és kiszédelegtem a színházból. Este értem Bicskére. Kissé csüggedten, ami 
történt, érdekes volt, de: nesze semmi fogd meg jól. Bekopogtam az ablakon. Édesanyám 
fölkelt, lámpát gyújtott, és ment ajtót nyitni. 
- No milyen volt a Páger? Kedves ember? 
- Igen. Nagyon. 
- És mit mondott? 
Erre mit felelhetnék? 
- Sokáig beszélgettünk… 
- És hogy tűnt neked?   
- Hát… valahogy úgy, mint filmeken. 
- No és, hogy volt öltözve? 
- Nem volt felöltözve, mert éppen ruhát váltott a 

második felvonáshoz. 
- Hát mégis, mi volt rajta? 
- …Izé. Fehér Trikóing meg egy kis selyemnadrág. 

Édesanyám hosszan elmélázott maga elé. 



- Istenem, még a gatyája is selyem!....” 
 
 
Páger maga „A népi irányzat a magyar színpadon és filmen c. előadásában Sao Paulóban 
1953-ban így emlékezik meg a Harmincadikról: 
 
„Felhoztam a bicskei cigányiskola 120 pengős havifizetésű tanítóját, Kerecsendi Kiss Mártont. 
Megszületett A Harmincadik. Talán a legjobban szívemhez nőtt munkám ez volt. A magyar 
tanító, aki iskolát épít, aki nem is tanít, hanem magot vet a kis magyarok lelkébe. Még ma is 
zokogás szorítja össze a torkomat, ha visszaemlékezem, ahogyan énekeltük a kis 
magyarokkal az új iskola megnyitásán a Veni Sancté-t, a Jőjj Szentlélek Úristent”. 
 
A film a biztos siker jegyében indult, országos siker, majd országos vihar kísérte.  
A bemutató előtt néhány nappal azonban osztályellenes izgatás címén betiltották. A 
cenzúrabizottság sérelmesnek találta a film beállítását, amely szerintük a nagyvállalatokat 
támadta. Ezért a filmbizottság a már kész átadott filmbe utólag olyan rosszízű mondatot, 
rövidke jelenetet erőszakolt bele, melyhez sem a szerző, sem a rendező Cserépi Zoltán, sem 
az operatőr Hegyi Barna nem járult hozzá. 
Ez az egyetlen mondat nem kívánatos irányzatosságot adott az egyébként rendkívül értékes 
műnek. A film mellékzöngéje miatt az akkori húsz-egynéhány éves tanító-írót sok vád érte és 
olyan látszatokba keverte, mely egyébként teljesen nyomtalan volt Kerecsendi népi 
humanista lírájában. Az 1942-ben bemutatott filmről csak 1965-ben megjelent „ A meseautó 
utasai” című Nemeskürthy könyv írja meg a felmentő igazságot, hogy a vihart kiváltó 
egyetlen mondat az író, a rendező és az operatőr tudta nélkül került be a filmbe. „A 
Filmarchívumban őrzött, standard-kópiában nem szerepel. A film és a forgatókönyv a 
Filmtudományi Intézetben bárkinek rendelkezésére áll, aki erről meg akar győződni.” írta 
Nemeskürthy. 
 
A Rőzseparázs című kötetében jelent meg a Film-bemutató című verse: 
 
Nagy premier volt. 
Káprázatos! 
A film után  
a vászon elé álltunk.  
Középen én, mellettem 
Cserépy és Páger 
s köröskörül a sztárok. 
A közönség felállva 
ünnepelte filmem, 
de én csak Illyést láttam, 
a nagy barátot. 
Jó anyámat kivéve mindenki tapsolt. 
Ő szegényke sírt, 
ami nem csoda. 
Életében legelőször 
jött ő a moziba. 
 



1943-ban a pesti Új Magyar Színház bemutatja 
az „Első”c. drámáját, amiből szintén film 
készült 1944-ben. Az akkori kritikusok az új 
magyar dráma ígéretét látták benne. A kor 
azonban amelyben Kerecsendi tehetsége 
érlelődött, nem volt már alkalmas nagy 
reménységek beváltására, sőt ellenkezőleg, 
éppen az ő nemzedékéhez tartozók sorsát és 
fejlődését kuszálta legjobban össze a háború. 
Kerecsendi a szívbéli baráttal, Páger Antallal 45 
márciusában átlépték a határt, először 
Ausztria, majd vatikáni vízummal Olaszországba 
emigráltak. Egy genovai kolostorból ő 
szerkesztette a II. Világháború utáni első, nyomtatott Milánóban készült folyóiratot, a 
Magyar Harangokat. Itt megszervezik a láger-idők magyar íróinak megszólaltatását. A 
Magyar Harangokban Nyírő Józseffel, Wass Alberttel először szólalnak meg a háború után.  
1947-ben Argentínába kivándorolt, majd letelepült, megnősült, elvette Krúdy Lolát Krúdy 
Gyula unokahúgát. Egy lányuk született Katalin. A „Magyarok útja” című lapot szerkesztette 
Vörösváry Istvánnal. Vörösváry volt a kiadó, adminisztrátor és nyomdász, Kerecsendi volt a 
szerkesztő. Együtt szedték, tördelték, nyomták 
az anyagot.  
 
Betűvetés c. versében így emlékezik:  
 
Egykor betűvetésre neveltem 
hancúrozó, víg gyerekhadat. 
S most könyvet nyomtatok az éjben,  
a ködös argentin ég alatt. 
Könyvet nyomtatunk Pistával az éjben, 
mint két középkori barát. 
Kezünk alatt a gép mormogja el 
kínjainkat, s a betű mámorát. 
 
1957-ben Kanadába, Torontóba költözött a család. A magyar élet szerkesztője lett,   
a rádió és a sajtó útján az emigráció művészeti és irodalmi 
személyiségeit sorra bemutatta, gondozta, a kezdőket 
elindította, élénk újságírói tevékenységet fejtett ki a 
magyarságért. 
1963-ban megjelent Hetedhétország c. verses mesejátéka. 
Bírálói az emigrációban megjelent egyik legszebb könyvnek 
tartották. A lázadó, szerelmében és szegénységében 
megalázott falusi legényről szól, aki végigjárta a világot, hogy 
megszerezze az aranyat, amivel szerelmét megválthatná. Végül 
meggyötörve, arany nélkül kell visszatérnie a szülőföldre, 
falujába, ahol várta a hűséges szerelem és a hazai föld, 
melynek minden porszeme arany… A verses színmű soha nem 
került színpadra, de mint irodalmi különlegesség, művészi 
külsőbe öltözött könyvként jelent meg és aratott sikert 



magyarok között világszerte. A kötetet Domján József fametszetei ékesítik. 
 
1967-ben Clevelandba költözik és tisztviselőként dolgozik a városházán. 
1968-ban Európába látogat egy kiránduló csoporttal, de vízumkérelmét Budapesten 
visszautasítják, szülőföldjét nem láthatja. 
 
A határon 
 
Tépett kis hazám, 
határod mentén 
vergődő szívvel  
áll fiad 
mint a kisgyermek,  
ki rég nem látott  
anyja arcától 
visszariad. 
 
1972-ben jelent meg az Emlékkönyv, amely valóban emlékkönyv, mesél a szülőföldjét 
elvesztő magyarokról, bemutatja írói indulását, gyerekkori élményeire emlékezik, nyakában 
lógó magnetofonjába mondja - házának festése közben - élete történetét, hitvallását. 
A könyvet Szalay Lajos grafikái díszítik. 
 
1976-ban jelent meg Rőzseparázs című kötete. Így emlékezik a nagy eseményről, mikor 
Endresz György és Magyar Sándor óceánrepülők leszálltak Bodmér határában. 
 
Emlék egy repülőgépről 
Ki emlékszik még a Justice for Hungary tragikus történetére? 
Az óriási áldozattal és jóakarattal létrehozott amerikai vállalkozás nem járt teljes sikerrel. 
Endresz György és Magyar Sándor gépe által repülte az Atlanti Óceánt, megküzdött azzal a 
veszéllyel, melyet egy mai pilóta, már elképzelni is alig tud. Budapesten ujjongó tömegek 
hallgatták a jelentéseket, s a repülőtéren megmámorosodott tömegek várták a nagy 
pillanatot, amikor a horizonton feltűnik majd a magyar igazságot hirdető repülőgép. A gép a 
clevelandi üzenetet vivő gép azonban nem érkezett meg. Hangszórók adták tudtul, hogy a 
gépnek – szinte Budapest szomszédságában, egy Vértes – aljai faluban, a Bicske és Csákvár 
közötti Alcsút határában kényszerleszállást kellett végeznie, mert elfogyott az üzemanyaga. 
Én azonban biciklivel suhantam az esemény színhelyére. 
A leszállás nem sikerült tökéletesen. A nagyon egyenetlen talajon a gép kisebb zúzódásokat 
szenvedett. Endreszt és Magyart egy kiröppenő sportgép vitte be az ünneplők közé. Aztán 
megkapták a jutalmat. Bethlen István miniszterelnök adta át a két hős pilótának a 
jutalombankóit, kérve őket, hogy számolják meg, mert asszony verve, pénz olvasva jó…( 
Akkor, mint kis diákgyerek, nagyon csodálkoztam rajta, hogy miért jó az asszony verve?...)  
A Justice for Hungary szárnyának egy piciny darabját, egy vékonyka, piros lakkal bevont 
deszkácskát évekig őriztem. Emlékeztetett… 
Szép órákat töltöttem a gép mellett, több napon át. Néztem koszorú alakú motorját és 
szerettem volna felszállni az ülésébe is, hogy megtudjam, milyen ott a kilátás, mi van a pilóta 
előtt, és hogyan tekintgetett kifelé a két csoda-ember, akik ezt a nagy madarat átvezérelték a 
tengeren. 



Másnap ez a vágyam is teljesült… A nagy búcsújárásban, uradalmi bricskáján megjelent az 
öreg Paulini bácsi, a Csákvár melletti Gurdi-major tiszttartója, aki nagyon szeretett engem, 
mióta egy szélviharos délután, a Gurdi – major tavába beúsztam ruhástól, hogy kihozzam a 
tóból Paulini bácsi szél-fútta kalapját. Sok szép almát kaptam én azért. 
De a nagy jutalom most érkezett meg. ( Zárójelben hadd említsem meg, hogy a kedves öreg 
bácsi – Paulini Bélának, a Gyöngyösbokréta megteremtőjének az édesapja volt. Akkor még 
nem volt Gyöngyösbokréta, csupán a csákvári „Hári János”, melyet a fiatal Paulini csákvári 
parasztlányokkal és legényekkel mutatott be, nagy sikert aratva országszerte. Kosztolányi 
Dezső is elragadtatással írt róluk.) A művészi országjárást aztán megvétózta Szabó Jenő 
„öspörös” úr, mivel a művészi országjárások után kis Hári Jánosok kezdtek születni…. 
No de térjünk vissza az öreg Paulini bácsihoz és a sebzett repülőgéphez. Ő valahogy 
összebarátkozott a repülőgép körüli urakkal, köztük azzal a termetes bácsival, akiről azt 
suttogták, hogy ő egy nagy amerikai hentesáru-üzemnek a tulajdonosa és ő vetette a legtöbb 
dollárt a magyar igazság mérlegére. Szóval Paulini bácsi egyszercsak megfogta a karomat és 
azt mondta: 

- No, ugorj fel csak kisfiam erre a mesinára – így mondta: mesina – Nézzél csak szét 

odafent. Jó, ha te ezt látod, aztán majd elmondod a többieknek is. 

Káprázatos ajándék volt ez nekem… Bevallom azonban, hiába erőltetem rossz emlékezetem, 
nem tudom megmondani mit láttam, milyenek voltak a műszerek. Csak arra emlékszem, 
hogy káprázatos volt minden odafönt és hogy finom, puha bőrülése volt a gépnek. Ahogy 
benne ringatóztam, azt gondoltam: milyen jó volna, ha most a légcsavar megperdülne. Én 
gázt adnék a motornak! A magassági kormányt beleakasztanám a sivító szélbe és hajrá… - át 
az óceánon. meg se állnék Amerikáig. „Clevelandot is megnézném… 
Hát ez aztán – így utólag szólván is - elég bolond gondolat volt, mert íme, teljesült, itt vagyok 
Szalay bácsi honában, Endreszék álmának földjén. Sajnos, nem repülővel indultam ide, 
hanem kivándorló hajón, de meglakván Dél-Amerikát, végül is - nagy kanyargókkal - 
repülőgép hozott Cleveland városába. 
 
 
 Rőzseparázs kötetében már a honvágy, a hazátlanság, az elkeseredettség érződik verseiben. 
 
 
Könyörgés a szóért 
 
Uram, mindent elvettél már tőlem.  
Nem panaszlom. Nem kérdem: miért? 
Világ bús vándora lett belőlem, 
nem vádollak én semmiért. 
 
Elvetted hazámat, hol születtem. 
A föld alatt is sírdogál anyám. 
Fájdalom fészkel a két szememben, 
s rémület száll rám a szél szaván. 
 
Ha már mindent elkívántál tőlem: 
hazám, népem, csendem, örömöm, 
vess rám egy pillantást elmenőben, 
 



mint koldusodra a küszöbön, 
s az éneket ne tépd ki belőlem. 
Ezt hagyd meg csak. A Szót… Köszönöm. 
 
1978-ban végre hazajöhetett egy hétre, csalódottan járt, kelt Bicske, Gánt, Budapest, 
Kerecsend és Eger utcáin. 
 
 Clevelandban hazatérése után elgondolkodó, feledékeny lett. Súlyos érelmeszesedése egyre 
jobban elhatalmasodott rajta, életének utolsó éveit egy szanatóriumban, szinte teljes 
öntudatlanságban töltötte. 
1990. február 23-án hunyt el Clevelandban. 1990. április 19-én, Budapesten a Farkasréti 
temetőben helyezték hamvait örök nyugovóra édesanyja mellé. 
Bicske Város Önkormányzata 2006. március 15-én posztumusz díszpolgári címet 
adományozott neki. 
2015-ben Bicske Város Önkormányzata felavatta a Kerecsendi Kiss Márton emlékházat. Az 
egykori cigány iskola ma Roma tanodaként működik, ahol a roma gyerekek felzárkóztatására 
nyílik lehetőség. 
 
Kiss Irén 
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