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Jancsik Pál 

 

Meddig?Meddig?Meddig?Meddig?    
 
A völgyben arany fény patakzik. 
Az ég fehér csipkéje habzik. 
 
Kikericsek lila zománca. 
Kései lepkék lenge tánca. 
 
Lekaszált füvek, szénaboglyák 
az eltűnt nyarat illatozzák. 
 
Piros bogyó, vér drága csöppje. 
Mindent befed az este csöndje. 
 
Örök szépségek szirma feslik. 
Nézd, nézd, hiszen ki tudja, meddig… 

 
Akár az őszi pillangóAkár az őszi pillangóAkár az őszi pillangóAkár az őszi pillangó    

 
Akár az őszi pillangó, amely 
a tar mezőn kevés virágra lel, 
de azért röpköd szorgalmatosan, 
mert örök természete már olyan… 
és oly csalóka ez a meleg is, 
mintha az irgalmatlan nemezis 
(könnyed, színes játékok bosszulója ), 
a tél nem közeledne lopakodva — 
 
úgy szállok én is virágról virágra, 
gyér versről versre, föllebegve, játszva, 
mámorosodva nyarat mímelő 
időtől, derűs, fényes őszelő 
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sugárkévéi közt egyre cikázva, 
se múltra, se jövőre, csak a mára 
gondolva: még! örömöt nekem is! 
Dallal, derűvel várlak, nemezis. 

 
VadrózsaVadrózsaVadrózsaVadrózsa    

 
Vadrózsa, vadrózsa… 
Te jutottál az eszembe róla, 
amikor még rózsa voltál, 
piros voltál, illatoztál. 
 
Vadrózsa, vadrózsa… 
Szúr tövise, de nem tehet róla. 
Húsz év… harminc…? Ötven eltelt. 
Őszen állok nyíló rózsa mellett. 

 
A költő menedékeA költő menedékeA költő menedékeA költő menedéke    
 
Mint hideg elől az őszi bogár 
karcsú, törékeny kikericsre száll 
és bársonylila szirmaiba bújik, 
remélve menedéket ott az újig, 
jövő tavaszig, éltető napig, 
s nem sejti, nedvében méreg lakik, 
szép rejtekadója amúgy sem él 
soká, megöli szirmostól a dér 
 
— Elhull a virág, eliramlik az élet — 
 
úgy menekül a költő is a szépbe, 
mintha az volna biztos menedéke, 
de méreg lakozik a kikericsben,  
nem óvja meg semmi hatalom, isten, 
mégis a szépség karjaiba vágyik 
a settenkedő dérfogú halálig, 
remélve, jön majd a nyomába más: 
tavaszi kikerics, zengő darázs. 
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Kék csillagokkal kirakottanKék csillagokkal kirakottanKék csillagokkal kirakottanKék csillagokkal kirakottan    
 

Kék csillagokkal kirakottan, 
mintha vasszögekkel veretten, 
ragyog az őszi éj felettem, 
s úgy súlyosodik rám a roppant 
 
kupola, lelkem beleroppan, 
kérdezvén: amit cselekedtem, 
másokért is tettem? Szerettem, 
amíg e föld vándora voltam? 
 
Nincsen válasz a csillagokban. 
De van-e szívekben, szemekben? 

 

Itt járt az ŐszItt járt az ŐszItt járt az ŐszItt járt az Ősz    
 
Csucsára tegnap beszökött az Ősz,* 
sárgálló rőzsetüzeket rakott. 
Halotti maszkod néztem, s átsuhant 
rajtam, hogy meghalok. 
 
Itt már csak a falak a régiek 
meg odalenn a vágtató Körös 
s az erdő, a hűséges, hűs barát, 
mely most láztól vörös. 
 
A pózodban egy padra ültem én. 
Így pihensz te is a fényképeden, 
ballagtodban a „Szent Mihály uton”, 
halálos betegen. 
 
És akkor súgtál nekem valamit. 
Az Ősz azóta zeng és énekel. 
Szemembe mélyedt bús tekinteted, 
s többé nem enged el. 
 

–––––––––– 
*A vers címe Ady Párisban járt az Őszének első címváltozata. Erről a csucsai Ady-szobában 

látható eredeti kézirat tanúskodik. A versben említett fénykép szintén ott található, a magyarázó 
szöveg szerint a felvételt Octavian Goga készítette. Az is megállapítható a képről, hogy a költő a 
most is kint lévő kerti padok egyikén ül.  
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CsöndCsöndCsöndCsönd    
 
Milyen mély ez az októberi csönd! 
Akár az ég s mint annak kékje mély. 
Akár ha szakadékot nyit a föld. 
Mint a kút és a csillagtalan éj. 
 
Olyan mély, mint a gyűlölet, a bűn. 
Akár a szerelem, a szeretet. 
Mint a szó, ha zeng igaz-egyszerűn. 
Amilyen mély lét és nemlét lehet. 
 
Mint a végtelen jóság, mély a csönd. 
És mint az iszonyat, a félelem. 
Uram, mit rejt a csönded odafönt? 
Mi születik méhéből idelenn? 
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Mészely József 
 

Vallomásos ajánlásVallomásos ajánlásVallomásos ajánlásVallomásos ajánlás    
Kozma László költészetéhezKozma László költészetéhezKozma László költészetéhezKozma László költészetéhez    

 
Bő egy évtizede ismerem a bölcsészdoktor Kozma László budapesti költőt, a Nemzeti Fej-

lesztési Minisztérium oktatási főtanácsosát. Ha nem csal emlékezetem, még a megismerkedé-
sünk évében ajándékozott meg a Rózsát ne engedd! című kötetével, melynek a magyarságról 
szóló versei és prózai szövegei annyira ámulatba ejtettek, hogy a Sepsiszentgyörgyön megjelenő 
Történelmi Magazin munkatársaként a költő néhány frappáns versével kísért könyvismer-
tetőmmel ajánlottam — az említett lapban — az olvasók figyelmébe a költő kötetét. 

2001-ben Az Isten boltja című, az erdélyi gyermekotthonok ínséges világáról ro-
konszenvesen valló verseit és történeteit tartalmazó ajándék-kötetéről írtam ajánló sorokat a 
Csodavár gyermekújság olvasóinak. Engem a 2002-es tanévkezdésre Budapestre hozott a 
sors tanítani, s így kisebb-nagyobb rendszerességgel gyakrabban találkozhattam Kozma Lász-
lóval. Azóta is emlékezetesek számomra azok a meghitt baráti beszélgetések, melyeket a köl-
tő csendes budai otthonában folytattunk. 

Csodáltam, és azóta is csodálom az emberi létezésünket meghatározó örök értékeinkre, a 
szeretet táplálta emberi kapcsolatokra való lankadatlan reflexióit, és nemzeti önismeretünket 
gazdagító fáradhatatlan törekvéseit sugárzó alkotói tevékenységét. 2002-ben Moson-
magyaróvárra kerültem tanítani. Nyolc éve személyesen nem találkoztunk, de Kozma László 
iránti rajongó figyelmem ezen idő alatt sem lankadt. Évente két-három, köztük új műfajt is 
teremtő könyvvel lepte meg az olvasóit. 

Kozma László költői nyelvezete egyaránt táplálkozik a régmúlt évszázadok népnyelvének fel-
halmozott kincseiből és napjaink nyeglétlen köznyelvéből. A nyelvünk minden ízét, zamatát és 
színét tudósi alapossággal ismerő költő nagyon igényes szándékkal írja gyermeki bájjal és játékos 
könnyedséggel fűszerezett alkotásait. Arany Jánosra emlékeztető plaszticitása, pompája, a hamis 
felhangoktól mentes zeneisége, egyéni megfigyeléseiből és a szándékosan merített nyersanyagból, a 
nagy elődök életes gondolatainak továbbgondolásából vagy néha azok idézésével varázslatos költé-
szetet teremtett. Igényességre, pontosságra, a valóság józan számbavételére, a költői mesterség mű-
helytitkainak minél alaposabb birtokbavételére ösztönöz engem is mindmáig. 

Nemrég nagy öröm ért, hogy hallok újra Kozma Lászlóról. Világ Világa című, több száz 
oldalas monumentális művét hozta a posta. Lebilincselve olvastam végig ezt a csodálatos mű-
vet, mely az ökumenikus törekvések bűvöletében született hitbéli örömeinkről, ünnepeinkről, 
varázslatos anyanyelvünkről, jeles elődeinkről és kortársainkról szól a lelki felemelkedés, a 
meditatív elmélyülés és a misztikus lángolás jegyében, melyből ez alkalommal erdélyi témájú 
verseit ajánljuk az Erdélyi Toll olvasóinak. 


