
Kozma László 
 

ZongorahangolóZongorahangolóZongorahangolóZongorahangoló    
 

A színpadon ő jár sorba: 
A zongorák hangolója. 
Hogyha hull a sors ütése, 
Billentyűkön zúgjon béke. 

Hangjuk úgy csengjen hibátlan, 
Bánatban és sűrű gyászban. 
Mint aki a sorsát mondja, 
Könnyből legyen öröm-óda. 
Mint szivárvány szála lenne, 
Ezer színnel teljesedve. 

Olyan legyen, ha megszólal 
Minden hangszer, mint a sóhaj. 
Adjon, hangjai peregnek, 
Önmagánál nemesebbet. 

Visszhangozzék szépre, jóra, 
Úgy, ahogyan kigondolta 
A hangszerek hangolója. 

 

ElrejtőztélElrejtőztélElrejtőztélElrejtőztél    
 

Elrejtőztél, Isten, mégis rád találok. 
Illatozol, mint az erdei tisztások. 

Úgy csendülsz meg, ahogy forrás szava éled, 
Elrejtőztél, Isten, de mégis elérlek. 

 

Fedeles szárnyát hogy bontja a bogárka, 
Szétnyílik, s kifeszül láthatatlan hártya. 
Tetteinknek mélyén a szándékod éljen 
Minden halk sóhajon, titkos rebbenésen. 

 

Csillanó harmata a zöldellő fűnek 
Hajolva fogadja, Isten, mert Te küldted. 
Zúgását hallgatom apró vízereknek 

S a föld barna foltján virágzás ered meg. 



174 Hit és üzenet 

Ki tervezte?Ki tervezte?Ki tervezte?Ki tervezte?    
 

Ki rajzolta az első lovat, 
Barlangfalra a bölénybikát? 
Ki tervezte a kőlapokat, 

S mit őriznek, az apró csigát? 
Kié a páfrány művészi rajza, 
Mely ráhajlik az ősi Halra? 

Sziklát farag, s márványszobrot később — 
Ki tartja a szelet és a vésőt? 

Festő-vázlat vagy mintás fakéreg:  
A teremtésben örök-egy a lélek. 

    

GyertyalángGyertyalángGyertyalángGyertyaláng    
 

A fénynél könnyebben lebeg 
Az Úr Lelke a víz felett. 

 

Belőle gyúló gyertyaláng 
Megsokszorozza önmagát. 

 

Oltár előtt, mely véle egy, 
Ragyogtasd ember-fényedet. 

    

JelképJelképJelképJelkép    
 

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. 

    

Erdei tisztásErdei tisztásErdei tisztásErdei tisztás    
 

Erdőben járunk. Fák mögé bújt a nap, 
Csak néha csillan teljes sugarad. 
De Uram, a tisztásodra érve 
Fogadjon be ragyogásod végre. 
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PókhálóPókhálóPókhálóPókháló    
 

Ívek, küllők, apró osztatok, 
A pókháló kifeszítve áll. 

Nem is háló: maga a szabály, 
Két ág között ahogy fölragyog. 

 

A Létezés titkos mértanát 
Megcsillanva jeleníti meg. 

Homályból a fénybe hajlik át, 
Ahogy felfog harmatcseppeket. 

 

Az apró lénybe ki írta a Tervet, 
Amelyen dolgozik szüntelen? 
Mi adja a végtelen türelmet, 

Hogy a belső parancsból Mű legyen? 
 

Pókháló-mű, az aprócska Semmi, 
Melyen átfúj szellő és vihar. 
De a Létet fogságába ejti, 

Benne verdes már szárnyaival. 
 

SzeretetSzeretetSzeretetSzeretet    
 

Energia, fémek párája csak: 
Távolabbra suhan az anyag. 
Elérheted végső lényegét? 
Széjjelfoszlik, ha érintenéd. 

Mi mozgatja? Egy végső akarat? 
Gyémántkemény, és tovább nem hasad. 

Az életünk tűnő árny csupán, 
Elfutó rajz homályos burán. 
Öröm, bánat száll és kavarog. 
Ki őrzi meg a pillanatot?  

Míg sugárzik a fényen túli fény, 
A Szeretet a világ üvegén. 

 



Brauch Magda 
 

Téged kereslek (I.)Téged kereslek (I.)Téged kereslek (I.)Téged kereslek (I.)    
 

BEKE SÁNDOR ISTENES KÖLTÉSZETE* 
 

 

Beke Sándor, a szerkesztő, a könyvkiadó és irodalomszervező 
 

A Székelyudvarhelyen működő Erdélyi Gondolat Könyvkiadó az elmúlt év-
ben (2006-ban) ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját. Nem kis eredmény ez, 
ha meggondoljuk, hogy 15 évvel ezelőtt — 1991-ben „csak a tervek, az el-
képzelések léteztek” és „öt év távlatából Beke Sándor, az Erdélyi Gondolat Ki-
adó igazgatója elmondhatja: a semmiből kiadót teremtettem” — írja Németh Jú-
lia Ötéves az Erdélyi Gondolat című cikkében (Szabadság, 1996. szeptember 12.). 
A könyvkiadó — Beke Sándor véleménye szerint (is) — abban az időszakban 

jött létre, amikor az erdélyi magyarságnak a legnagyobb szüksége volt rá. Működé-
sének eddigi 15 éve alatt tekintélyes művelődési intézménnyé vált, az erdélyi ma-
gyar irodalmi élet ma már elképzelhetetlen lenne nélküle. Felvállalta legkü-
lönbözőbb tematikájú művek gondozását, kiadását: szépirodalmi, tudományos, 
néprajzi, szociográfiai, művelődéstörténeti, nyelvészeti munkákat és ezek mellett a 
gyermekirodalmat is. E sokoldalúságnak köszönhetően a könyvkiadó már több 
mint tíz éve az országhatárokon túl is ismertté és elismertté vált, „az egyetemes 
magyar kultúra vérkeringésében az Erdélyi Gondolat is ott lüktet” (Beke Sándor). 
A kiadványok több mint 40 magyarországi megyei, főiskolai, és egyetemi könyv-
tárban föllelhetők, de eljutottak más országokba, a tengerentúlra is. 
A XX. század utolsó és a XXI. század első évtizedében az erdélyi értelmiség 

legjava is szívesen jelentette meg műveit a kiadónál, de elvállalták úttörő jelentő-
ségű művek gondozását is. Mindehhez a könyvkiadó alapítójának és jelenlegi 
igazgatójának, menedzserének, Beke Sándornak a hozzáértésére, energiájára, ki-
váló gyakorlati érzékére, szervezőkészségére, de nem utolsó sorban személyes 
irodalmi munkásságára volt szükség. Hiszen az igazgató egyben tehetséges költő 
is, 1993-tól — első kötetének megjelenésétől — évente napvilágot látnak újabb 
és újabb verseskönyvei. 
__________ 

*A tanulmány a következő Beke Sándor-kötetek istenes verseinek alapján íródott: 
Madártemető (1993); Védtelen évek (1995); Téged kereslek (1995); Tüntető magnóliák (1997); 
Megkésett feltámadás (2002); Adventi koszorú (2002); Láthatatlan sorompók (2002); Ismét fel-
gyújtom a mécsest (2002); A galambok kirepülnek (2003); Elmaradt imák (2003); Fehér tulipá-
nok (2004); Mosolygó oroszlánok (2004); A szeretetnek nincsen temetője — II. János Pál pápa 
emlékére (2005); Lelkemben muzsikál a Hargita (2006); Bodzafa virága (2006). 


