
Kozma László 
 

Szólhat a hang?Szólhat a hang?Szólhat a hang?Szólhat a hang?    
 

Szólhat a hang, melyben erdő szólal, 
Sziklabércek visszazengenek? 
Mennydörgés zúg, s csöndes, mint a sóhaj: 
Üzennek az erdélyi hegyek. 
 
Egy hang csupán, a testvér-népnek hangja, 
Harang-szavát vajon értitek? 
Míg szétárad csendülő patakja, 
Hirdethessen reményt és hitet. 
 

ÜzenetÜzenetÜzenetÜzenet    
 

Hogyha elhalkul a haza hangja 
És úgy tűnik: a remény ködbe vész, 
Hallgasd, hogy zúg templomod harangja, 
S a sziklacsúcs a ködön túlra néz. 
 
A ritmust hallgasd csengő patakodban, 
A viharokban zengő orgonát. 
A vízesésben vigasz szava csobban, 
Madárfütty tör sűrű lombon át. 
 
Hallgasd, mert az ő szavuk erősebb, 
Ez az, ami végleg ideköt.  
Illata száll virágzó mezőnek,  
S az üzenettel megtelik a Föld.  
 

Az nem lehetAz nem lehetAz nem lehetAz nem lehet    
 

Az nem lehet, 
Hogy többé ki se ejthesselek: 
Kolozsvár, Várad, Csíksomlyó, Enyed. 
 
S őrzök magamban régi temetőket, 
Őrzök magamban ezernyi nevet, 
Kidöntött fejfát, tört sírköveket. 
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Mert nem vész el, míg bennünk megmarad, 
Fohászként mondom ki a szavakat: 
Fehérvár, Csucsa, Vásárhely, 
Arad. 

 

HarangzúgásHarangzúgásHarangzúgásHarangzúgás    
 

Illyés Gyula: „Haza a magasban” című versére 
 

„Dörmögj, testvér, egy sor Petőfit”, 
Hogy megóvhasson az erős hit. 
Amely a füvek élén termett: 
Friss harmatból kovácsolj fegyvert.  
Mely századokon át megtartott, 
Kemény rímből Balassi-kardot. 
Mindegy: Mohácsnál, Segesvárnál 
Vagy pogányra Váradon vártál. 
Tavaszi rügy a páncél-inged, 
Mit szellő-ritmus megérintett. 
Az erdő ága eléd hajlik  
S egy rózsabokor meghajnallik. 
Dörmögjed, testvér, Vörösmartyt, 
Ady Endrét, a Körös-partit. 
Ballagjál el a cukrászdába, 
Ott van még Juhász Gyula árnya, 
Egy sora, melyet itt felejtett, 
Falon az írás, úgy jelent meg.  
Anna-versben Mikes-szerelmet: 
Így írta meg a történelmet. 
Kék ködöt lengetett a távol, 
Dalolt az elveszett hazáról.  
S a Tisza habján integetnek 
Fényei Lévának, Szigetnek. 
És Tóth Árpád versébe foszlott 
A fenyőtörzs, távíróoszlop. 
Amelyen Morse-jel keringett 
És ontotta a könnyű rímet 
És az aradi Tizenhármak 
Üzennek a szobrász fiának. 
Írja a haza sorsát szinte 
Egy négysorosban Horváth Imre. 
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S ahol a mesék titka árad, 
Kós Károly épít Varjúvárat.  
És járjad be a fényes zöldet, 
Áprilyval a Székelyföldet. 
Régi tengerek égbe szöknek: 
Sósziklák derengnek előtted. 
Az Udvarhelyen felsugárzót, 
Hallgasd a verset, Tompa Lászlót. 
A vízcsepp csattanva repül szét, 
Míg megírja a lófürösztést. 
Arcodon megérzed a hűsét — 
Reményik szól, a csöndes hűség. 
Bérci tetőn fehérlő hófolt, 
Sárga som sugározza Koltót. 
S nem tudod már: az alkony csöndje 
Harangzúgás, vagy nyáj csengője? 

 

KisebbségbenKisebbségbenKisebbségbenKisebbségben    
 

Tengermélyen suhanunk tova, 
Fölöttünk a vizek oszlopa. 
Hajótestünk recseg és ropog, 
Szorítanak iszonyú karok. 
Körülvesz az algák csöndje, és 
Nem enyhül a fojtó ölelés. 
Szívünk, mint a hajómotorok, 
Süket csöndben reszket és dobog: 
Elsuhanó halszemek figyelnek, 
Visszhangra csak önmagában lelhet. 
Láthatatlan, minden mozdulásra 
Ránk súlyosul a tenger víznyomása. 

 

TestvériségTestvériségTestvériségTestvériség    
 

A kisebbségi magyarsághoz 
 

Megérint egy fájó érzelem: 
A sorsotokra emlékezhetem? 
Fenyőerdőt, patak-fényeket 
Rajzolhat a tündér képzelet. 
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De ami itt annyiszorta dúlt, 
Felidézhet harcot, háborút? 
Fájhat-e a kardcsapás nekem 
Tatár-dúlta messzi végeken? 
 

Lehet-e a múlt idő jelen? 
A végveszélyt megérezhetem? 
Ne maradjon távol, idegen 
Nyíl-süvöltés fájó idegen. 
 

Számotokra a „történelem” 
Barázda-seb sajgó földeken. 
S akiket a végzet taposott, 
Vetnek búzát, pityókát, rozsot. 
 

Hétköznapi öröm, gyötrelem 
— Lehetsz-e dal a búzaföldeken? 
Süvöltő szél és szárnyaló vigasz, 
Villámcsapásként egyetlen igaz. 

 

Kós Károly menedékházKós Károly menedékházKós Károly menedékházKós Károly menedékház    
 

Valaha erre járt az Építész, 
És egy hajlatba házat álmodott. 
Napot hívó, tágas ablakot, 
Melyen át a vándor messzi néz. 
 
Ostromolják havak, viharok 
De áll a ház, és fala be nem dőlhet, 
El nem veszhet: az a titka, hogy 
A szélcsapástól ő marad erősebb. 

 

Erdő suttogErdő suttogErdő suttogErdő suttog    
 

Erdő suttog: már ne menj tovább, 
Itt lombjukkal ölelnek a fák. 
Hallgatod a forráscsobogást, 
Célba értél. Meglelted hazád. 


