
 

Szente B. Levente  
 

A gyökerektőlA gyökerektőlA gyökerektőlA gyökerektől    
 

fölfele sietünk gyökereinktől 
hogy mindenütt elöl lehessünk 
föld fele — egekbe ki 
konok és zord kövek titkai  
közé 

 

A kicsi szobábanA kicsi szobábanA kicsi szobábanA kicsi szobában    
 

néha nekünk pattog a kályhatűz lángja 
kéken pirosan megmoccan az esti fényben 
ahogy a kicsi szobában szemünk láttára táncát járja 
 

mi asztalnál ülünk szelíden 
szemeinkben régi álom finom bája 
füstszag van és bor és kenyérillat 
fa roppan a kályhában 
 

este van — téli este 
jégvirágos ablakunkon mintha a hold beintene 

 

A lelátónA lelátónA lelátónA lelátón    
 
felkel a hold ismét 
csillagok fénye is sarjad —  
idelent végtelen síkokon 
fűtengert riogat a szél 
 

A végtelenA végtelenA végtelenA végtelen    
 

kő koccan — 
éleset csikorog talpam alatt, 
szalad az utca, 
ahogy megosztom másokkal 
végtelen utam, 
pirosat ásít a reggel. 



 

Kozma László 
 

A költészet világa (I)A költészet világa (I)A költészet világa (I)A költészet világa (I)    
 

BEVEZETŐ 
 

Valaki elment Tihanyba, hogy meghallgassa a híres tihanyi visszhangot. Mikor 
hazatért, a barátai megkérdezték, hogy mit tapasztalt. Ő azonban csak legyintett: 
— Semmi sem igaz az egészből. — Miért, kiáltottál és nem válaszolt? — Ugyan, 
miért kellett volna kiáltanom? 

 
A vers csak akkor válaszol, ha mi magunk is felkészültünk, ha kérdéseink van-

nak, ha választ várunk az élet, a létezés, tulajdon sorsunk nagy kérdéseire. Ha a 
kérdéseinket nem tesszük fel, a vers néma marad, bezárul. A hangsúly a kereső 
megközelítésen van, mert a költészet esztétikája maga a vers, amely kimerít-
hetetlen, és alkotója előtt sem fedi fel teljesen születése titkát, mindig megmarad 
misztériumnak. Könyvünkben Kozma László versei segítségével keressük a vá-
laszt arra, mi is a vers, milyen kérdéseket tehetünk fel az alkotásnak. Kitérünk a 
költészet nagy témaköreire, eszközeire, mindarra, amit a költészet kifejezhet. 

 
JELKÉP 

 

Életünkben ragyognak csodáid 
És az Igéd virágok során nyit. 
Egy-egy sziromra rácsodálkozunk 
S aztán tovább járjuk az utunk. 
Pedig jelkép, s azért ragyog a részlet, 
Hogy meglássuk végre az Egészet. 

 
KÖLTÉSZET 

 

A költészet esztétikája maga a vers. Esztétikai vonatkozásban különösen fon-
tosak a költészetről szóló versek, melyekben a vers önmaga tárgya. Mi is a vers? 
Ennek legpontosabb meghatározását éppen a vers adja, ilyen módon megőrzi azt 
a fogalmi meghatározásokon túli ismeretet is, melyet a vers egésze közvetít. A 
vers nem csupán ábrázolja, hanem teremti is a világot, felismeri és bemutatja an-
nak belső összefüggéseit. Az igazi költészet a megismerés sajátos formája, mely-
nek álláspontunk szerint természetes tartozéka a hit, ebben a kötetben ezt is sze-
retnénk érzékeltetni. A költészetben együtt jelennek meg emberi létünk, a filozó-
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fia, teológia, etika, ismeretelmélet nagy kérdései, de nem csupán mint témák, ha-
nem a költészet lényegéből fakadóan. A költészet fontos eleme a sűrítés, tömörí-
tés, a német nyelvben a dichten jelentése egyszerre sűríteni és verset költeni, igaz, 
a két jelentés más-más úton keletkezett, de végül egymásra talált. A vers héjába, 
formai eszközeibe Dióbél királyfi egész ruhatára elfér. Ezt a sokféleséget próbál-
juk meg könyvünkben kibontani, szemléletessé tenni, bemutatva, hogy a tartalmi 
és formai elemek szoros egységet alkotnak, együtt keletkeznek. A példák egyetlen 
alkotó műveiből valók, mivel minden versbeszéd egyedi. A költészetben kifeje-
ződik a világ belső azonossága, harmóniája, a vers az emberi megismerés legkü-
lönbözőbb módozatai között képes összefüggést teremteni, miközben megőrzi 
egyedi sajátosságait. Az egyediség felveti a költői személyiség kérdését, hiszen a 
ritmus egyéni ritmus, mint ahogyan a festő ecsetvonásainak sajátosságait is fel 
lehet ismerni. 

 
Titok-kereső 

 
Ezt láttuk: keres valamit, 
Váratlanul titokra lelt. 
Mutatott egy-egy furcsa ágat, 
Fényesen csillanó követ. 

Azt hittük, mindet összegyűjti — 
Elszórta, s újat keresett. 
Fakéreg írását betűzi, 
Forgat egy piros levelet. 

 

Egyszerre ösvény nyílt előtte, 
Befogadta a rengeteg. 
A végső titok keresője, 
Ő is az erdő titka lett. 

 
Tavasz 

 
Érintésedre hull a fáról 
Mint könnyű köd, a dús virágpor. 
Hogy beragyogjon csillogása, 
Mint a keringő csillag árja. 
A kéklő űrben így teremjen 
Ezernyi fény, és mind egyetlen. 
Ezernyi termő lehetőség 

Hordozza új világnak hősét. 
Napok, keringő apró bolygók 
És felszikrázó fényes foltok. 
Hogy minden lüktetés lehessen 
A felébredő természetben. 
Szívedhez ki ér? Mint a zápor, 
Hullik a vers, arany virágpor. 

 
A versben a hasonlat sorrendje megfordul, a hasonló, önálló életre kelve, 

előbb bontakozik ki, és csak az utolsó sor metaforájában válik világossá, hogy a 
vers hasonlat-füzére az alkotásról szól. A „mint a zápor — virágpor” rímpárban 
a felelő egy magánhangzóval rövidebb, ezáltal sűríti, tömöríti a rímet, már az al-
kotásra utalva.  
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A falu bolondja 
 

Ütődött volt, falu bolondja, 
Számára csillanó titok 
Mit mások szemétnek gondoltak, 
És gyűjtött színes kavicsot. 
 
Míg kínnal mostak aranyat  
A többiek, ő kacagott: 
— A szitán csak porszem marad, 
Szedjetek inkább kavicsot. 

Körülöttetek számtalan 
Virágra hull a kegyelem. 
Lássátok meg hát, ami van, 
Az erdő, rét nekem terem. 
 
Nézzétek: csupa drágakő, 
Úgy csillognak a fenyvesek. 
Legyintettek rá: a bolond! 
Amikor harmatot szedett. 

 
Sisakvirág 

 

Költő járt itt. Tavon felhő remeg 
És szél járja a szurdokvölgyeket. 
Ő látta ezt a villanó lilát 
S leírta a rímet: Sisakvirág. 

 
A forrás szíve 

 

Napfény és árnyék lengi be — 
Hol van a források szíve? 
 
Áttetsző lüktetés fakad 
Mint tovarebbenő halak. 

Mint buborék, felszínre tör, 
Szétpattan könnyű, lenge kör. 
 
Mindig kitárul, mindig ad 
Hűsítő ezüst sugarat. 

 
Nincs, mi elzárná, kő-fala: 
A forrás szíve ő maga. 

 
A vers azonosság, önmagunkkal, a világgal, a világ belső egységének kifejeződése.  

 
Szivárvány 

 

A költészet valami más volt, 
Valami tétova remény. 
Hajolj a tiszta forráshoz: 
Ez a költemény. 
 
Hogy ami elpereg szerte, 
Az legyen drága kincsed. 

Égi és földi egyszerre, 
Felhő-rajz, fény-tekintet. 
 
Hogy ami széjjelfoszlott, 
Patakvíz, harmat cseppje, 
A sötétlő égboltot 
Szivárvánnyá teremtse. 
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S ami világot jár át 
A magányos kereszten: 
A szeretet csodáját 
Add, hogy megénekeljem. 

 
Úgy olvasd 

 

Úgy olvasd, mint egyetlen futamát 
A dallamnak, valamennyi versem. 
Mint ahogy a tavaszi ág 
Végig virágokkal serken. 

 
Mint a fátyol 

 

Mint a fátyol a beteg tüdőről, 
Úgy szakad fel bennem a világ 
S hördül a vers, ahogyan előtör. 
 

S mint a vérzés, csillapíthatatlan 
Piroslik a könnyű rím-szavakban. 
 

A fenti versben felhívjuk a figyelmet a versem-serken rímre, a két szó csak-
nem ugyanazokból a hangokból áll össze, anagramma, mely a vers belső egységét 
fejezi ki. A második sorban megjelenő „v” hang alliterációja a negyedikben is 
megjelenik, csakhogy a szó elején, ez sajátos betűrímet valósít meg, érzékeltetve 
a bimbók kipattanását.  

 
Műremek 

 

Hogy mi kell? A személyes 
Odaadás, a lélek. 
Gép-agyból nem terem soha 
Mona Lisa mosolya. 
Mert kételye a kéznek, 
Mely a határhoz érhet, 
Az apró remegések 
Alkotnak legnagyobbat. 
Mi a párába olvad, 
Az teremt csillagot csak. 
A bizonytalan a hősi, 
Amely mégis megőrzi 
Oszlopát márvány-hitnek. 

Csak, ami elveszíthet 
Tudja, mi az öröklét. 
Ami hullatja könnyét, 
Ragyoghat fel örömként. 
És az a régi penge, 
Amely meghajlik csengve, 
Az a tiszta acél csak. 
Töretlen csap a célba. 
Az üllőn fényesedve, 
Nem izzásán kohónak, 
Kovács ütésén olvad 
Mind tökéletesebbre. 
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A középkorban a kardot kovácsolással tették rozsdamentessé, ez odafigyelést, 
önátadást, szakmai tudást igényelt. 

 
Drágakő 

 

Mint a kövek a drágakő-csiszoló műhelyében 
Úgy hevernek az asztalomon 
A csak félig-rímelő sorok 
A megcsillanni még néma karátok. 
 
De már őrzik szívükben a szót 
Mely a kérdésre visszalobog: 
Csiszolj tovább. Szabadítsd ki a lángot. 

 
A második versszak sorai visszarímelnek az első versszak rímtelenségére, je-

lezve az alkotás folyamatát. 

 
Szavalóverseny a Baár-Madasban 

Kovács Gábornénak 
 

Kifejezés és átélés együtt 
Ajkukon van, mi a szívükön gyűlt. 
Keserűség, könny és szenvedés, 
Mosoly, öröm egyszerre egész. 
Alig-rügyek, tavaszi husáng, 
Zúgó erdő, édes ifjúság. 
Komoly ráncok, zsűriben ülök 
Eldöntendő, melyik a különb. 
Mérlegelem, hogyan érthetik 
E diákok Szabót, Jékelyt. 
Értitek a szorító dacot, 
Mit én érzek, ó, ti kamaszok?! 
Azt hiszitek, bennetek lobog 
Egyedül harc, fény, gondolatok? 
A keserűség, ami kimarad 

A bölcsesség, élettapasztalat — 
A kor, amely bennünket összetört, 
Nem sziklafal már utatok előtt. 
Mit tudjátok, milyen lavinák! 
Értitek-e, a sorok közt mi bánt? 
Könnyű huzat. Kijózanodás. 
Hátha benned foszlik a varázs! 
Távolodik a patakcsobogás, 
Amely örök, és mégis újra más. 
Egy friss rigó. Fütyölve hív szava. 
Hátha mégis neki van igaza? 
Zúgó fenyő, alján eper-csend nőtt — 
És te külön elemzed az erdőt? 
Avarillat, gyanta cseppje serked — 
Hátradőlök. Hallgatom a Verset. 

 
Szivárvány az utcakövön 
 

Egy szivárvány, fényes és remek, 
Ez történt: az úttestre esett. 
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Úgy csillant meg ott, mint zebra-csík, 
Lassítottak suhanó kocsik. 
Rajta siettek át az emberek, 
Ki díszített ragyogó eget. 
Nem is látták sugarát, szelíd 
Permetező hétszín cseppjeit. 
De a kezét összecsapta egy gyerek: 
A szivárvány a szemébe nevetett. 

 
Nem tör le 

 

Kiss Tamásnak 
 

Mint ószeres, ki házból házba tér be, 
Mert portékája nem kell senkinek, 
Úgy viszem-hozom a verseimet. 
 
Szeretném: lennétek gazdagabbá, 
Ha befogadtok: ezért házalok. 
És önmagam kínálom potom áron, 
De ha nem kell, akkor sem hallgatok. 
 
Engem többé nem tör le a kétség, 
Mert társaim az alkonyati fák. 
A megrezzenő, keserű szegénység 
S a bennük élő boldogabb világ. 

 
Meggyfaág 

 

Színeiden, harsány 
Vad világ, 
Halkan hajlik halvány 
Meggyfaág. 
 
Tavasz könnyű pírja  
Színesít, 
Az égboltra írja 
Színeit. 
 
Kérgét legbelülről 
Járja át, 

Kicsap teli rügyből 
Pici láng. 
 
Úgy lobog a fácska, 
Érte ég. 
Hitét a világba  
Hintse szét! 
 
Hajolj, versek titka, 
Meggyfaág. 
Teremjed meg tiszta 
Vigaszát. 
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Havasi gyopár 
 

A hegyekből hozzak-e neked 
Fehér álmot, havasi gyopárt? 
A sziklák között nyílik rengeteg. 
 
A messze ködben kéklő csúcsokon 
Fehér álom-felhő száll tovább 
És napsugár-csók remeg búcsuzón. 

És tüzes, fehér bimbók bomlanak, 
Szél hozza a mesék illatát 
És illat-tornyok földre omlanak. 
 
Az égig érő, villogó mesék 
Közül hoztam havasi gyopárt, 
Fönn, a csúcson voltam versemért. 

 
És zuhogtak a bűvös lavinák 
A papírra. Dübörgő sorok. 
Verset hoztam. Havasi gyopárt. 

 
Fényre fény 

 

Lelkében a tavaszi varázs, 
Egy elámult rigó fuvoláz. 
Más most a hang. Bűvös, puha-lágy, 
Egy elámult rigó fuvoláz. 
Dalára nap süt, mint a fényre fény, 
Ringatózik saját énekén. 

 
Rendületlen 

 

Valami eltört a szívemben, 
Valami így lett teljesebb. 
Mintha a rugó elpattan, 
De mégis él a szerkezet. 

 
Mint mutató, mely örökké fut, 
És mégis egy pontra mutat. 
Úgy feszül bennem jövő és múlt, 
Szomorú s vidám hangulat. 

 
Valami eltört a szívemben, 
Valami így lett teljesebb. 
És zengő hangon, rendületlen 
Egyre üti a verseket. 
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Fenyőillat 
 

Anyámnak 
 

Hajadból a fenyő 
Tű pereg, 
A nyári illatok 
Hűtlenek. 
 
Frissen kaszált fű és 
Vadvirág, 
Mézcseppjével sűrű 
Gyanta-ág. 

Körül hó van, minden 
Hófehér, 
Virágos meződ be 
Fogja dér. 
 
De a fenyőillat 
Itt lebeg, 
Őrzi az elillant  
Kincseket. 

 
Vers 

 

Hogyha kinyílnak a virágok 
S a fűszálak is csodaszépek, 
Zsenge bimbókon szinte látod 
A kipattanó vers-zenéket. 

 

 

Képek 
 

Úgy válnak le, engedékenyen 
A világról, mint ért gyümölcs, a képek. 
Mit meglátok, hogy verssé legyen, 
Szőlőszembe sűrítve a lényeg. 

 
 

Ahogy a napfény 
 

Ahogy a napfény kiragad 
Egy-egy képet a foszló ködből: 
Én verssé alakítalak, 
Kimentve a futó időből. 

Végrendelet 
 

Pénzem gazdagokra hagytam, 
Házam érdemtelenekre. 
Verseim az alkonyatban 
Szegényeknek szállnak egyre. 

 

Fenyő 
 

Nézd a ház előtt a 
Csöpp fenyőt, 
Ahol ág a törzsön 
Körbenőtt. 
Pontját, hol a szándék 
Megered, 

Fakaszt zöld sugárként 
Életet. 
Ihletet ad dúsabb 
Pillanat, 
Rügyén a teremtés 
Titka hajt. 

 

Alkotás 
 

Mint záporcsepp, omlanak a képek, 
A föld beissza, nyomuk sem marad. 
Egyszerre egy forrásban újraéled 
S mesél, mesél, mesél a patak. 
 

(Folytatjuk)


