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Kozma László budapesti költő kiporoszkálásait a szellem értékkereső, érték-

közvetítő és értékteremtő ösvényeire a hit megvallásának gyönyörűsége, az ön-
zetlen szeretet és a nemzeti összetartozás gondolata hevíti. Erről győzött meg a 
közelmúltban — a budapesti Euron kft. kiadónál — megjelent Erdélyi karácsony 
című kötete is.  

Öröm volt végigolvasni, ízlelgetni az adventi várakozás bűvöletében e kötetbe 
rostált ünnepre hangoló verseit, mesés elbeszéléseit, novelláit, a szerző beszél-
getéseit jeles, fáklyavivő személyiségekkel, melyek egy erős lelkületű embert sej-
tetnek, olyant, aki önmaga választja meg áhítatai tárgyát, aki meglepetéssel és 
ámulattal szemléli környezetét, aki nem birtokolni akar, aki buzogni biztatja a 
forrást és akit örömmel tölt el jóba vetett bizodalma. Kozma László nem óvako-
dik megismerni gyökérkereső ösvényei olykor torokszorító kilátástalanságot, bi-
zonytalanságot villantó és lemondásokba is keseredő világát, már csak azért is, 
hogy jobban megtanulja feltétel nélkül megszeretni azt. Szenvedélyesen tudja ér-
zékeltetni, hogy csak az önzetlen szeretet erősítheti a gyengét, az elesettet ebben 
a gyűlölet gyötörte szorongásos világban. Az képes csak maradandó nyomot 
hagyni bennünk, az képes csak átlendíteni sorozatos kudarcainkon és derűt si-
mogatni az arcunkra. A szeretet nem harci babért, hanem olajágat lenget. Eloltja 
az emberi vak tüzeket, az önmagunkra tekintő öncélú gőgöt. Az örök élet remé-
nyével delejez, fénylőbbel minden földi kincsnél. Az apróságot is képes kinccsé 
változtatnia.  

A felsorolt gondolatokkal átszőtt alkotások a karácsonyi ünnepkört nemzeti 
történelmünk horizontjában szemlélve és emberi sorsok tükrében ábrázolják. 
Kozma László kötetét az adventi várakozás szeretet-fényei világítják be, nem 
hallgatva el a családok, a nemzet sorsát sebző és veszteségeket okozó golgoták 



202 Könyveink világa 

fájdalmas jajszavait sem. Az írások megidézik a nyugalmat, békességet sugárzó 
anyaszem csillagát, a szüleiktől való megfosztottság állapotában gyermekottho-
nokban élni kényszerülők bontakozó gyermeki lelkületét, az erdélyi magyarság 
önazonossága, anyanyelve és kultúrája megőrzéséért folytatott küzdelmeit, az er-
délyi szellemi örökség legbecsesebb kincsét, a toleranciát, Krisztus hitének példa 
értékű megőrzését, szent királyaink erdélyi tiszteletét és nyomjelző hagyo-
mányaink megtörhetetlen helytállással való továbbéltetését.  

Merem remélni, hogy a Kozma László sokféle műfajt ötvöző kötetéből olaj-
ágat lengető szeretet számtalan olvasóban talál marasztaló fészket és erősíti a 
nemzeti összetartozás és az építő türelem lélekgazdagító pillanatait. A kötetet 
Birkás Babett fiatal képzőművész lírai ihletettségű rajzai díszítik ünnepivé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


