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Erdély szellemi műhelyei közül ki-

emelkedő helyet képvisel az országha-
tárokon túl is közismert, s a 2011-ben 
huszadik életévét betöltő Erdélyi Gon-
dolat Könyvkiadó. De Székelyudvarhe-
lyen, ugyanebben a székely kisvárosban, 
melyben  az  Erdélyi Gondolat is műkö- 

 

 

 

dik, 2002-ben jött létre az Erdélyi Pega-
zus Könyvkiadó is, mely ugyan sokkal 
kevesebb könyvvel van jelen a romániai 
magyar könyvpiacon, mint az Erdélyi 
Gondolat, de megalapítása időpontjától 
a megjelentetett szerzők (Baricz Lajos, 
Beke Sándor, Ráduly János, Nagy Olga, 
Brauch Magda és mások) művei révén 
igenis felkeltette az érdeklődést az erdé-
lyi olvasók körében. A fiatalnak mond-
ható könyvkiadó termékei közül elem-
zésre Beke Sándor A galambok kirepül-
nek című, 2003-ban megjelent verseskö-
tetét emelem ki, és nem véletlenül, hi-
szen a kötet verseinek mondanivalója 
révén üzenetet tolmácsol az új évezred-
be költözött embernek. 
A mintegy 120 rövid, filozofikus in-

díttatású versből álló anyaga meglehe-
tősen széles skálán mozog: társadalmi 
kérdésektől a férfi-nő viszonyon át az 
öregség és a halál gondolatáig, a költő-
től kissé szokatlan szürrealista látomá-
sokig és tréfás, sőt pajzán képekig. Ezt 
a differenciált, heterogénnek is mond-
ható versanyagot viszont — a bíráló 
szemével látva — általában a XXI. 
század eleji ember és költő kiábrán-
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dultsága hatja át, aki talán mást, többet, 
jobbat várt az új évezredtől. Ez az ér-
zés valószínűleg általános az emberek 
körében, de egy költő pontosabban, 
tömörebben, lényegre törőbben tudja 
kifejezni, annak ellenére, hogy csaló-
dottságát konkrétan nem fogalmazza 
meg. Ez így paradoxonnak tűnik, de 
éppen ettől lesz igazi a modern líra, 
mely a sejtetéssel, a sorok között elrej-
tett gondolatokkal válik hitelessé: 
„Most nem kattog. Pihen / Fekete 
hengerén / gubbaszt a lélek. / A betűk 
nem beszélnek” (Az írógép). 
A kötet egyik gyakori témája a férfi-

nő kapcsolat több, egymással ellentétes 
szemszögből való láttatása, az érzel-
mek ingadozásának érzékeltetése, amit 
— nyilvánvalóan — a költő pillanatnyi 
hangulata is befolyásolhat. Őszinte, élő 
szerelmet árul el a Napnyugta, a Monda-
nám… vagy a kissé ironikus vagy in-
kább csak humoros Ha majd megöreg-
szünk című vers és a Fényképalbum is: 
„Megtaláltam arcodat. / Visszatértél 
képzeletembe. / Visszatért a hangod. /  
Örülök, hogy velem vagy megint. / 
Becsukom hát az albumot.” 
Más hasonló témájú verseiben — és 

ezek vannak többségben — az említett 
érzelem-ingadozás érzékelhető: „Ked-
vellek / és megvetlek, / gyűlölve is / 
szeretlek” (Kettősség). Hasonló életér-
zést árul el a Rövid az élet, Önáltatás, Már 
nem szeretsz, Persze, Persze… vagy az 
Egyedül című vers: „Szeretném, ha nem 
jönnél. / Szeretném, ha nem jönnétek. 
/ Találgatom, vajon miért lettem ilyen? 
/ Egyedül vagyok. / Szeretném, ha 
megjönnétek.” Több hasonló tárgyú 
darabban humor, esetleg irónia érvé-

nyesül: A göndör hajú lány, A jegyirodá-
ban, Harisnyád, Unott férj, Nagyító nélkül 
vagy a kissé már cinikus Nő és férfi: „— 
Én azt akarom, / hogy ne csalj meg / 
és velem maradj. / — Én azt akarom, 
/ hogy veled maradjak / és folyton 
megcsaljalak.” 
Az öregedés és a halál témaköre is 

sűrűn jelen van e kötetben. A már em-
lített vers, a Ha majd megöregszünk mel-
lett erről szól az Ónéni a buszban és — 
ellenkező előjellel — a Nagymamák, va-
lamint a Magány című négysoros: „Fe-
hérsárgás haját kibodorította, / nyűtt 
pongyoláját meglebbenti a szél, / 
visszeres lábait a padon pihenteti — / 
Sírna. Valakit keres az égen.” 
Úgynevezett „istenes” vers kis 

számmal található a kötetben, igazán 
csak az Őrangyalom tartozik ide, a Fé-
lünk című inkább kételkedés a vallás 
dogmáiban: „Az utolsó perctől. / Az 
utolsó másodperctől. / A nemlét első 
pillanatától. / A szembesüléstől — / 
Félünk a mennyországtól”. A Képmuta-
tás és a Tisztálkodás című versekben a 
költő elítéli az álságos bigottakat, akik-
nek dühében letépné nyakukról a „fe-
hérarany keresztet” (Indulat).  
A halál, de főleg a temető igen gya-

kori motívum a viszonylag fiatal költő 
kötetében — talán éppen a már emlí-
tett kiábrándultság következtében. 
Ilyen egyértelmű üzenetet tartalmaz a 
Temetőben, az Ismétlés, Reggel, Kiterítve, 
Andante és mások, kissé bonyolultabb, 
összetettebb érzelmeket tükröz a Teme-
tésen, a Tegnap és ma, vagy a Búcsúzó lélek. 
A Barátkozás négy sora arra is választ 
ad, hogy miért foglalkoztatja a költőt 
ez a komor téma: „Temetik jó ismerő-
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sömet — / Kék virágú katángkórók 
között, / szűk ösvényen kísérem. / Ba-
rátkozom a gondolattal.” 
Felháborodását hol iróniába fojtja a 

szerző, hol közvetlenül kifejezi harag-
ját, amikor egyes közéleti állapotokról, 
politikai kérdésekről is szót ejt. Ilyen 
gúnyos vers a Sajtótájékoztató, a Hálál-
kodó, A napraforgó-emberek, a Dollár-
szerelem. Az irónia, és az egyértelmű ha-
rag keveredik az Érzékeny patkányok, a 
Kiket biztattok? vagy a Babérkoszorúk 
című darabban. 
Újszerűen és a komor hangú versek 

között üdítően hatnak az itt-ott olvas-
ható tréfás-gúnyos, néha pajzán ké-
pek: Nudista, ősszel, Mozgókép, Észrevet-
tem, Fintor, Öröm, Kihívás. Érdekes, 
hogy ebbe a témakörbe sorolható a 
kötet címadó verse is (A galambok ki-
repülnek). 

Bár eddigi köteteiben is felbukkan-
tak olykor modern szürrealista képek, 
ezúttal nagyobb számban találkozunk 
ilyen költői megoldásokkal: Rémálom, 
Szürrealista kép, Középkor, Bábszínház, 
Jósálom vagy az Áldzsungel: „A parkban 
/ kőből faragott elefántok / muskátli 
szirmokkal / viaskodnak —” 
A bölcselkedő gondolatokat felso-

rakoztató darabok (Fanyar mosoly, Rövid 
az élet, Te is, tudhatod stb.) mellett ki kell 
emelni a költő fiához írott sorait (Fi-
am), a már említett Őrangyalom címűt, 
végül pedig egyszer s mindenkorra ér-
vényes költői hitvallását: „Író-olvasó 
találkozón / azt mondta a költőnek / 
egy hajdani kisgyerek: / a vers az, / 
amit mondani kell. / Most azt mon-
dom / a vers az, / ami magától gyön-
gyözik / — akár a forrás vize — / a 
lélek mélyéről” (Ars poetica helyett). 
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című�elbeszélő�költeménye�nyomán�

 
A Szuhay Mátyás tréfája Tompa Mi-

hály Szuhay Mátyás (1847) című elbe-
szélő költeményének prózába való át-
ültetése. 
Tompa Mihály (1817–1868) — 

XIX. századi líránk jeles képviselője — 
dalaival, verses meséivel és regéivel vált 
népszerűvé. Lírája az allegória és az 
elégia műfajában érte el tetőfokát. Ver-
ses epikája a mondagyűjtő és a költő 
erényeit ötvözi. Legtöbb kiadást meg-
ért, más nyelvekre is lefordított Virág-
regék (1854) című műve mára se veszí-
tett üdeségéből. 
A Szuhay Mátyást a Kisfaludy Társa-

ság pályázatára szánta, amely „költői 
beszély” megírására szólított fel „vala-

mely a nép ajkain élő történeti sze-
mélyről”. Szájhagyományból merített 
kitűnő elbeszélő költeményét — akár-
csak Tompa egész életművét — üstö-
kösként megjelenő kortársai, Petőfi és 
Arany, legjobb barátai homályosították 
el. A pályadíjat Arany János Toldija vit-
te el, a Szuhay Mátyás dicséretben ré-
szesült. 
A folyóiratunkban olvasható át-

dolgozás Tompa Mihály méltatlanul 
elfelejtett művét, a cselekmény bo-
nyolításában, a hősök egyénítésében 
és a humoros csattanókban egyaránt 
jelesnek bizonyuló Szuhay Mátyást 
kívánja az olvasók szívébe vissza-
lopni. 


