
 

Kozma László 
 

A költészet világa (II.)A költészet világa (II.)A költészet világa (II.)A költészet világa (II.)    
 

INSPIRÁCIÓ 
 
Hogyan születik a vers? Az ihletet sokan valamiféle révületnek gondolják, pe-

dig inkább nagyfokú összpontosítást, koncentrálást, a racionális képességek ki-
éleződését jelenti. A versírás belső folyamat, mely bármikor bevégződhet, így a 
vers helyszíne nem okvetlenül az íróasztal, a vers bárhol keletkezhet, villamoson, 
metrón, színházban, kiránduláson, létrehozhatja egy hirtelen asszociáció vala-
mely meglátott eseménnyel, egyebekkel kapcsolatosan, vagy egy felbukkanó öt-
let, mely mélyről tör fel, akár a forrás vize. Mégsem csupán hangulat, ösztön, ha-
nem mindenkor kemény logika, racionalitás, igaz ugyan, hogy a mindennapos 
gondolkodástól intenzitásában, szervezettségében eltérő, koncentráltabb. Ebből 
a szempontból érdekesek a hirtelen felébredve, vagy félig álomban írott versek, 
az álombeli vers egy-egy sora is megőrződhet, ekkor valóban nyilvánvaló, hogy 
csak a belső késztetés érvényesül. Érdekes a Néri Fülöpről szóló versem keletke-
zése. Valaki biztatott, miért nem írok verset Néri Fülöpről. Csóváltam a fejem, 
parancsra nem lehet verset írni. Pár nap múlva éjjel felébredve, hajnali négy óra-
kor elkezdtem a Néri Fülöpről szóló verset, melynek első sora és a ritmusa volt 
meg, melyből természetes módon alakultak hatsoros strófák, refrének. Az ihlet 
napokig működött, végül több mint hatszáz sor alakult. Most ez akkor tudatos 
vagy ösztönös? Kétségtelen, hogy mélyebb, nem teljesen tudatos lelki folyama-
tok teljesednek ki a saját kibontakozásuk, rendjük szerint, és még a hirtelen ötlet-
től vezérelt versírásba is mélyebb rétegek kapcsolódnak be.  
 

Fuvola 
 

Hol támad a költészet, hol születik? 
Néma barlangok szája telik, 
Friss vizek árja tölt csobogót, 
Poros köveken cseppje csorog. 
S egyszerre minden átváltozik, 

Apró füveken sugár folyik. 
Csupa csengés lesz, csupa dallam, 
Játszik ezer fuvola halkan.  
S amit Isten keze belerejtett, 
Fuvola-hangon játszik a lelked. 

 
Vegyük szemügyre a vers rímeit. Az első két sorban a felelő „telik” szava a 

rímhívó „születik” hangjaiból  áll össze, az első szótag hangátvetés, ezáltal visz-
szafelé ismétel, a befejező két hang azonos. A csobogót — cseppje csorog rím 
átvezet a következő témához, a tükrözéshez, hiszen ez egy hangutánzó alliterá-
ció, mely a forrás csobogását utánozza. Érdemes arra is figyelmi, hogy a csobo-
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gót — csorog rímben a rímhívó egy hang kivételével magában foglalja a rímfele-
lőt. Az átváltozik — sugár folyik rímben a rímhívó egy hanggal hosszabb, ez 
megnyújtja és természetesebbé teszi a rímet. A rímelés persze nem tudatos ke-
resgélés, a belső harmóniából, ritmusból fakad, forrása inkább az összpontosítás, 
mint a próbálgatás. Ilyen anagrammaszerű rímekkel több versben is találkozha-
tunk, ezek a belső, gondolati harmónia, szimmetria tükrei, megjelenítői. 
 

Firenzei tücskök 
 

Ne törődj, mit hoz a holdas éj, 
Csillagot vagy őszi felleget. 
Ciripelj csak és mesélj, mesélj, 
Mint a tücskök Firenze felett. 

Az életedet egy dallamba fogd. 
Hogy szüntelenül ismételheted? 
Hogy ugyanazt? Hát azzal mi bajod? 
Mint a tücskök Firenze felett. 

 

Összesűrít egy tücsök-napot, 
Összesűrít egy egész életet. 
Dalolj, dalold hát egyetlen dalod, 
Mint a tücskök Firenze felett. 

 
A vers a firenzei kempingben álomból felébredve keletkezett, valóban hallat-

szott a tücsökciripelés, ami az ottani művészet finomságát, cizelláltságát is jelké-
pezi. A refrén ösztönösen alakult, utalással a tücsökzene lüktetésére.  
 

Szenet visznek a székelyek 
 

Szenet visznek a székelyek. Hőkölő szekerekkel, 
Mint ahogy sugarát osztja széjjel a reggel. 
Egy-egy komor felhőn megcsillanjon a nap, 
Szelídebb réteken nyájak aranylanak. 
Havasi sziklatömbök az éjből kiszakadva, 
Kék égbolt hátterében lobog egy népnek arca. 
 

Szenet visznek a székelyek. Nyikorgó szekerekkel. 
Ki adja azt a szikrát, a lángja égre csap fel. 
Ezek a néma arcok, ahogy átizzva szinte 
Úgy sistergik a szót, hajnal-láng fut a vízre. 
Mint ahogy aratáskor az ajkakról az ének 
Egybefut, lágy harangszó, és zengenek a rétek. 
 

Szenet visznek a székelyek. Izzások feketéjét, 
Mert itt mindig sötétből csapott föl a reménység. 
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Piroslik már a reggel, a fenyők hosszú sorja 
Akár a gyufaszálak az égre rajzolódva. 
Itt minden lángot őriz, szívébe menekítve 
Fekete lett az arcunk, a szénnek színe szinte. 
 

Szenet visznek a székelyek. Ahogyan meghasadnak, 
Akár a szótagja robban szét a szavaknak. 
Ahogy a repedések szaladnak át az ércen, 
Kövön át felparázsló aranyszívébe érjen 
Az ajkunk mosolyából, mondákon és meséken 
Teljesüljön az álom, tűz-valósággá érjen. 
 

Szenet visznek a székelyek. Balladák feketéjét. 
Megfakadjon az ének, a csillogó reménység 
Úgy fusson leány-ajkon, kibomlik, mint a rózsa, 
Szirma egy tóba hullik, szétterjed ringatózva. 
Szenet visznek a székelyek. És fönn, a havasokban 
Szikrázó hó-világban a hajnal szava lobban. 
 

A fenti vers kezdősorai álomban íródtak, szerencsére a felébredés nem törölte 
ki őket. A strófák elején az álombeli sor ismétlődik, visszautalva a vers keletkezé-
sére, ez is egy belső folyamatban alakult így. A gondolati tartalmat a több helyen 
megjelenő alliterációk is erősítik. Szenet vivő székelyeket sohasem láttam, hajnal-
ban viszont többször is utaztam a Székelyföldre, a vonatablakból a hajnalpírban 
kirajzolódtak a hegycsúcsok. Így a szénszállítás leírása nem a valóság képeinek 
kombinálásából keletkezett, hanem a képzelet műve, allegóriává bővülő hasonlat, 
metaforák sora, jelképes cselekvés. Álomból felébredve több hosszabb versem is 
született, volt, hogy az inspiráció napokig kitartott. Mindez arra mutat, hogy az 
alkotás belső, csak részben tudatos tevékenység.  

 
Midas király 

 

Eső suhog és fénylik a táj, 
Ő járt erre, nagy Midas király. 
Megérintett bokrot és virágot, 
Leveleken szivárvány szivárog. 
Tán a lelked érintette meg, 
Hogy szemedből fényes könny pereg. 
Hogy oldódjon fénnyé, ami fáj, 
Szomorúság, nagy Midas király. 
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TÜKRÖZÉS, UTÁNZÁS 
 
A költészet világában a tükrözés nem valamilyen mechanikus művelet: belső 

azonosságot, egymásba olvadást jelent, alapja a hasonlatnak és más szóképnek, a 
műalkotás belső egységének. A költőkről írott versekben például megjelenhetnek 
az illető ritmusai, motívumai, ez azonban nem tudatos utánzás, inkább ráhan-
golódás, belső egység, az egyéniség sűrített megjelenítése, amire a Költők, írók 
fejezetben találhatunk sok példát. A tükrözés megtalálható a természetben is, ez 
azonban nem közönyös jelenség, hiszen a világot áthatja a személyesség. 

 
Zúgásodban 

 

Patak, aki visszatükrözöd 
A virágot fényes fű között, 
Napsugarat, égbolt fellegét, 
Zúgásodban fenyőlomb neszét. 

 

A tó tükre 
 

A tó tükre virágok szövevénye, 
Szirom-felszín, amelynek csönd a mélye. 
Az égbolton csillag fénye gyullad. 
Milyen kéklő mélységekbe nyúlnak? 

 
Vízparti fák 

 

Sziromzápor ahogy vízbe omlik, 
Tükörképre ejtve a valódit. 
És a kettő egybekapcsolódik, 
Apró csónak, végtelen tavon ring. 

 
Üveges 

 

Kocsiján, mint csillogó napot, 
Viszi a sok üvegablakot. 
Záporcsepp hull rájuk a tavaszból 
És a tél majd jégvirágot rajzol. 
Tükrözi az égbolt csoda-kékjét 
S messze néz a sóhajtó reménység. 
Benne hajnal ragyogása nőjön. 
Félve óvnám: jaj, össze ne törjön. 
Olyan kényes, oly könnyen repedhet. 
Amit kaptál, ablaka a mennynek. 

 
Az ötödik-hatodik sorban a „csoda-kékjét — sóhajtó reménység” szétsugárzó 

rím, a négyszótagú hívó hatszótagú felelőt vonz.  Az ilyen típusú rím nem annyi-
ra éles, közelebb áll az élőbeszédhez, az egész sor cseng-bong. Az utolsó két 
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sorban viszont a hívó négy „e” hangjára a felelő két „e” hangja válaszol, tömö-
rítve a rímet. 

 
Fény és árny 

 

A szélein erdő-sötét, 
Fényben csillan meg a rét. 
Széle ragyogással telt meg, 
Sötéten suhan a felleg. 
Íme, tükre életednek, 
Ami sötét, felderenghet. 
S fényből árnyba hullik át. 
Elenyészik a világ. 

 
Jégzajlás 

 

Ezernyi apró jégdarab, 
Amely egyszerre összeáll. 
A lét, mely százfelé hasad, 
De átcsillan a köd-homály. 
Kemény lesz, biztos és szilárd 
És tükröz örök ideált. 

 
Kátyú 

 

Szárazban csupán kátyú, 
Hol megbotlik a láb. 
De ha zápor aláhull, 
Fodroz fénylő csodát. 

 

Megtelik friss örömre, 
Úgy gyűjti cseppjeit. 
Madár iszik belőle, 
S az égbolt benne ring. 

 
A természetben tapasztalható tükröződések absztrakt, elvont jelentéssel tel-

nek meg. 
 

Kert 
 

A virágaid itt virítnak 
A kertünkben, akár a csillag. 
Akár az égbolt tükörképe, 
Fehér szirmok a füvön égve. 
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Sztravinszkij: Tavaszi áldozat 
 

Az erdőn forrás tántorog 
Ön-borától részegen. 
Sötét köveken kanyarog, 
Átbukik vízeséseken. 

Egyszerre, nézd! Mily peckesen 
Színültig tölt egy kis tavat. 
Tükrében tavasz-fényeken 
Roppant fatörzsek inganak. 

 
A Sztravinszkij zenéjének hangulatát a róla szóló vers szóképekkel utánozza: a 

forrás képe megszemélyesítés. Végigbukdácsol az erdőn, egy tóban kiegyenese-
dik, akkor viszont a tükröződő fatörzsek kezdenek el imbolyogni, az egész világ 
képlékennyé válik, és újraalakul a zenében.  

 
Az ikonosztáz hátlapja 
 

A tárgyi világ dús ikonosztáza. 
Felragyog a Lét bizonyossága, 
Mely elrejti mégis a Valót, 
Amely egyszer teljesedni fog. 

Tükreként, a felénk fordult hátlap 
Képét adja túlsó ragyogásnak, 
Mely ezüstjét átizzítja szinte: 
Látni fogunk majdan, színről színre. 

 
A vers forrása a velencei Szent Márk székesegyház ezüst ikonosztáza. Az iko-

nosztáz hátoldalán a domborítás során kirajzolódtak az előlap domborműveinek 
körvonalai, ebből keletkezett a versbeli hasonlat, összekapcsolva a költészetet és 
a szobrászatot. Az utolsó két sorban a „szín” rímhívó ismétlődése a rím kiter-
jesztését jelenti, hangsúlyozva a tartalmi lényeget. 

 
Áradás 

 

Nézd a harmatcseppeket! 
Nagyobb tükörből hull, lehet 
Csak töredék cserepei 
Annak, mi sugárral teli. 
 

Ember-lélek. A tükrödön 
Megcsillan-e Krisztus-öröm? 
S elönti mind a kerteket 
Az áradás, a szeretet. 

 


