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generációk erkölcsi ideologiáját ter-
mékenyítette meg. 

Elment Vele és elveszett Benne az, 
ami emberi, ami por és hamu ; — de 
fejfájára fel lehet vésni a Horatius 
igéjét: «Non ego obibo, nec Stygia 
cohibebor unda». Kolosváry Bálint. 

Kozma Andor. 
(1861—1933.) 

Költő, kinek halálakor a sirató 
emlékezéseknek nem kell a magyar 
költő vigasztalan sorsáról elmélked-
niök . . . Kozma Andor születése, ne-
veltetése, egész ifjú- és férfikora való-
ban szerencsés körülmények között 
folyt le. Édesatyja országos hírű férfi, 
kire büszkén tekinthet fe l ; barátai 
kora legkiválóbb szellemei; írói mű-
ködésének megbecsüléseként a Kis-
faludy-Társaság már harminckétéves 
korában, az Akadémia negyvenéves 
korában tagjává választja ; népszerű 
nemcsak az írók társaságában, hanem 
az olvasók körében is s végül — ami 
a legfontosabb — oly kort ér el, hogy 
lelke nemes tartalmát a maga egészé-
ben, hiánytalanul közölhette olvasói-
val. Ha Petőfi mézesheteiben elmond-
hatta magáról: «Elértem, amit ember 
elérhet» — Kozma Andor önelégülten 
állapíthatta meg a maga pályafutásá-
ról, hogy elérte, amit költő elérhet. 
Azt mondhatnók : boldog költő, kinek 
«Siker asszonytól» sohasem kellett 
búcsút vennie s boldog ember, aki felé 
az írói és olvasótársadalom minden 
rétegéből megbecsülés és szeretet 
áradt. 

Ha e széleskörű népszerűség okait 
kutatjuk, elsősorban feltűnik, hogy 
Kozma Andor költői szelleme maga is 
a legkülönbözőbb érdeklődéskörök 
anyagát ölelte fel. Az irodalmi társa-
ságok komoly hallgató-közönségét 
elragadta nemzeti szellemű verses el-
beszéléseivel (A magyarok szimfóniája, 

A karthagói harangok, Turán, Hon-
foglalás, Petőfi), de ugyanakkor az 
irodalom felé csak futó érdeklődéssel 
hajló ujságolvasót is lebilincselte a 
politikai és társadalmi életről írt 
talpraesett hetikrónikáival. A kon-
zervatív irodalmi köröket költészeté-
nek gyökeres magyar jelleme, tiszta 
és nemes hangja gyönyörködtette, 
ugyanekkor azonban az egykorú mo-
dernek is kénytelenek voltak hódolni 
a szellemes szatirikus bátorságának, 
tiszta erkölcsi ítélkezésének és virtuóz 
formaművészetének. Akadémikus is 
volt, ujságíró is volt s költészetének 
tárgya, hangja és iránya a műveltség, 
szellem és ízlés különféle köreiig el-
hatott. De bárhová hatott is, minde-
nütt otthagyta nyomát egy előkelő 
szellem férfias gondolkodásának s egy 
mult korszakra emlékeztető őszinte 
hazafias hevületnek. Költészetében, 
akár maró szatirát, akár költői el-
beszélést, vagy utirajzot írt, melengető 
érzéssel árad felénk ez az ő izzó faj-
szeretete, melynek kitörő és közvetlen 
hatása újabb költészetünkben csak 
Vargha Gyulánál jelentkezett hasonló 
művészi erővel. 

S amilyen nagy közönsége volt a 
költőnek, oly nagy volt a tábora tisz-
telőinek, kik a mindenkihez szeretettel 
közeledő embert becsülték benne. Míg 
őt barátságával tünteti ki Gyulai Pál, 
Görgey Arthur, Tisza István s korának 
számos kimagasló egyénisége, ő szere-
tettel és megértéssel hajolt a fiatal 
nemzedékhez s konzervatívszellemű 
költőink között úgyszólván az egyet-
len volt, aki Ady Endrét meglátta, 
értékelni és szeretni tudta. Mély-
érzésű költő és szellemes író, férfias 
lélek és nagy szív, gazdagkedélyű 
ember és őszinte hazafi — s úgy 
érezzük, mind e jelzők vele vonatko-
zásban nemesebb tartalmat kapnak s 
tisztábban csengenek. 

—s. 


