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Kozma Andor ébresztése
Kozma Andor költ�, író, publicista, akadémikus (1861–1933) a nagy hagyományokra 

visszatekint�, kiváló személyiségeket felmutató leveldi Kozma-család sarja. Édesapja, 

Kozma Sándor a kiegyezés utáni els� királyi f�ügyész, a  magyar ügyészi szervezet 

megteremt�je. Andor a pápai református kollégiumban, a  fels�löv�i német gimná-

ziumban és a budapesti evangélikus gimnáziumban tanult, majd jogi doktori oklevelet 

szerzett. Polgári foglalkozására nézve az Els� Magyar Általános Biztosító Társaság tiszt-

visel�je, majd f�titkára volt, 1910–1918 között pedig Tisza-párti parlamenti képvisel�.

Gyermekkorától verselt, már 17 éves korától szívesen közölték költeményeit 

a kor újságjai. Rendkívül termékeny szerz� volt, életm�vének nagyobb része csak 

különböz� folyóiratokban jelent meg, máig nincs összegy�jtve. Bár az irodalomtörté-

net a konzervatív népnemzeti költ�iskola képvisel�i közé sorolja, széles kör� európai 

m�veltsége, ragyogó humora, szatirikus érzéke, versm�vészete, a  legjobb értelem-

ben vett szabadelv� gondolkodása, szociális érzékenysége megkülönbözteti �t t�lük. 

Elismerte és támogatta Ady Endrét, és �t is nagyra becsülték olyan nagy „nyugatos” 

írók is, mint Móricz Zsigmond vagy Kosztolányi Dezs�. Utóbbi szerint „tündökl�bb, vál-

tozatosabb rímel�nk alig van nála”, s verseiben „romlatlan magyar nyelvünk kánona 

van meg�rizve”.

Írt szatírákat, drámai költeményeket, verses epikai m�veket, útirajzokat, novel-

lákat, drámákat, tudományos értekezéseket, lefordította Goethe Faustját és kötetnyi 

német és angol verset. A  két háború között iskolai tananyag volt, emblematikus 

költeményét, az 1848–49-es szabadságharcnak allegorikus formában emléket állító 

A karthagói harangokat kötelez� memoriterként tanulták a diákok.

Az 1948 utáni kommunista kultúrpolitika világnézeti, politikai okokból tilalmi listára 

tette, m�veit többé nem adták ki, bár a Kádár-korszakban antológiákban szórványosan 

megjelenhettek egyes versei, és a Magyar Rádió is többször foglalkozott munkássá-

gával. A  rendszerváltás után, születésének 150. évfordulójára kiadták hagyatékban 

maradt önéletrajzát, mely a rádió m�során is szerepelt, és Erdélyben megjelentették 

Honfoglalás cím� múltidéz� elbeszél� költeményét.

Több irodalmi m�fajban is maradandót alkotott. Koboz néven jegyzett heti verses 

közéleti krónikáival – több százat írt ezekb�l – új m�fajt teremtett. Szellemes, szatirikus 

tárcáiban közéleti kérdések mellett gyakran foglalkozott budapesti témákkal. Kötetnyi 

szép verse szól a magyar f�városról.

Válogatásunkban ízelít�t adunk költ�i életm�véb�l, a szatírákból, szimfóniákból és 

rapszódiákból, és Merényi Oszkár 1941-es monográfi ájának függelékében a hagyaték-

ból közreadott verseib�l. A magyar közönség évtizedek óta el�ször találkozhat ismét a 

Kosztolányi által egyik legszebb versének tartott, 1919 januárjában írott Haláltánc cím� 

költeményével, amely a magyar összeomlást ábrázolja páratlan képzel�er�vel, vagy 

olyan, alig ismert nagy verseivel, mint a trianoni tragédiát megjósoló A Táltos álma és 

az 1920-ban írott Gy�ztesek.
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