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Jégvirág a költő kezében 
 

Beke Sándor: Kezemben jégvirág. 
Gyermekversek. 

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1996 
 
Beke Sándor Kezemben jégvirág című, 1996-ban megjelent verseskötetét olvasom. A 

könyv az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában jelent meg, a borító és az illuszt-
rációk Venczel János munkái. 

E kötet olvasása közben olvasóként is és könyvbírálóként is felmerült bennem a 
kérdés: mi késztette Isten és a szülőföld szerelmesét arra, hogy gyermekverseket írjon? 
Úgy vélem, hogy elsősorban a saját gyermekei iránt érzett őszinte szeretete. Már a kötet 
első, Tavasz című költeménye is elárulja, melyet két fiának, Tamásnak és Olivérnek de-
dikált. Arra bátorítja őket — s talán rajtuk keresztül minden gyermeket —, hogy örülje-
nek a négy évszak közül az elsőnek, a tavasznak, mert ilyenkor minden új életre kel. A 
vers fő mondanivalója nem csupán a gyermeket célozza meg, hisz az élet szeretetének, 
igenlésének minden emberben, még a legidősebbekben is élnie kell. 

 
„Gyerünk táncra, gyerünk bálba, 
Mondja a mackó, 
Őzek, nyulak gyülekeznek, 
Nagy a dáridó. 

Szegény legény a határban, 
Cseng a nótaszó, 
Száll a fecske, mint az álom, 
Élni jaj be jó!” 

 
A szerző szívesen ír a gyermekek egyik nagyon kedves tárgyáról, az óráról (Ha megáll 

a falióra, Homokóra). Ez utóbbi játékosságával, csengő-bongó zeneiségével, hangutánzó 
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szavainak állandó ismétlésével hívja fel magára a figyelmet. Az alkotó szinte beleköltö-
zik a kisgyermek lelkébe, ahogyan keresi az óra rugóját, s a számokat a homokórán. 

 
„Homokórát 

Vett a mamám, 
tik-tak, 

Hiányzik is 
Belőle a 
tik-tak. 

Keresem a 
Kicsi mánust, 

tik-tak, 
Nincsen benne 

Még egy szám se, 
tik-tak.” 

 
A Pékleány című verse egy kedves kis pékleányt hoz előtérbe. A fehér arcú és fehér 

kezű pékleány homlokán csillagok ragyognak. E verssorokkal a költő nem csupán a dol-
gos leány iránti tiszteletét fejezi ki, hanem a munka örömére is rávezeti a gyerekeket. 

A Fut a nyúl című versében a menedéket kereső kis nyuszi beindítja a kis olvasó szí-
vét, aki ha önkénytelenül is, de együtt érez a szeretett és kedves kis állattal. 

Mikor pipepásztor voltam című vers alapja személyes élménynek tűnik, nem kitaláció: 
jól sikerült művészi alkotás. Formája képversre emlékeztető, nyelvezete, költői zengése 
pedig ízes, zamatos, változatos és leleményes. 

 

„Hazafele 
elől mentem, 

gi 
gá-gá, 

utánam jött 
pipecsordám, 

gi 
gá-gá. 

Csőrükben 
egy  pipevirág, 

gi 
gá-gá, 

olyan vagyok, 
mint egy virág! 

gi 
gá-gá.” 

 
A pulyka című vers vallástörténeti kicsengésű: nagyanyó a félhold fényénél fenn a 

messzeségben látta meg a róka által megevett pulykáját. A megható történet Marék Ve-
ronika Boribon és a hét lufi című meséjét juttatja eszembe. Ott az elpukkant hét léggömb 
később fenn ragyog a szivárvány színeiben. 

 

„Este, mikor áttetsző lett, 
Ragyogott az égbolt, 
Besütött a messzeségből 
Fehéren a félhold. 

Nagyanyó is látta bizony, 
Nem hitt a szemének. 
„Ott van az én drága kincsem 
Fent a messzeségbe…” 

 
Az Aranyősz című versben az évszak áldásai elevenednek meg: a temérdek gyümölcs, 

szőlő, dió, a sok búza a raktárban, az aranyszínű levelek, míg a vidám csősz és a fütyö-
résző székely legény arra mutat, hogy mindez a sok szépség az emberért van. 

 
„Székely legény 
Fütyörészik, 
Lehet már tél 
Kikeletig. 

Két lábra áll 
Barna mackó, 
Fenyvesekre 
Hullhat a hó!” 
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Végül kiemelném a kötetből az Előttem a földgömb című gyermekvers-gyöngyszemet, 

melynek minden sora a szülőföld muzsikáját hallatja. Beke Sándor még gyermekversei-
ben is e drága földnek vall újra és újra szerelmet: 

 
„Európa ott van 
Pont a közepében, 
Hasát egy nagy csizma 
Sarkantyúzza éppen. 

Az én szülőföldem 
Ott az ő szívében, 
Kicsi erek mossák 
Fényes örömében…” 

 
 

Beke Sándor szerelmes versei 
 

Beke Sándor: Hajnalodik nélküled. 
Szerelmes versek. 

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1997 
 
Beke Sándor Hajnalodik nélküled című verseskötete az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 

gondozásában látott napvilágot 1997-ben Székelyudvarhelyen, Ráduly János szerkeszté-
sében. A könyv a szerző 1980 és 1996 között írott szerelmes verseit tartalmazza. 

A költőnek már az első köteteit is olvasva könnyedén rájöhettünk arra, hogy számára 
mennyire meghitt és forró a lelkében lobogó érzelem: 

 
„Szeretnék vers lenni benned, 

szerelmem, 
elérzékenyült 

és 
rímtelen, 
szétzilált, 

mint a gondterhelt értelem, 
és 

csupa félelem...” 
(Szeretnék vers lenni benned) 

 

Az imádott nő félbeszakított lelkiállapotként vagy akár egy tokiói gyorsként minden-
ütt követi a szerzőt (Szerelmes vers visszapillantó tükörben), de a Fénykép születésnapodra Sze-
miramisz függőkertjeiből című képvers már az érzelem legmélyebb és legforróbb katlanáról 
árulkodik. 

A felidézett város című kétrészes költeményében Livingstone földjén, magányában ke-
resi az akkori szerelmét, Klárát: 

 

„este volt már... 
a botanikus kert 

bejáratánál álltunk, 
dobolva 

suhancok zenéltek valahol... 
mi azt gondoltuk: 
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egy afrikai falucskában 
meleg tábortűz mellett 

bantu négerek énekelnek...” 
 
A költő talán nem is tudja felfogni, miért is szereti ennyire kedvesét, ezért teszi fel a 

kérdést a Miért szeretlek? Című, ritmusok és rímek lengette versben a szerző, aki csupán 
Az emlékek siratófalánál kozmosz-kertjében virág-kaszárnyák között álldogálva vallja meg 
szerelmének: 

 

„minden izomrostom 
egy-egy eleven 
virág-kés 
és megfájdulsz bennem,  
ha hozzám érsz.” 

 
Beke Sándor szerelmi vallomása mély, őszinte: 
 

„te vagy ki eltemetsz mindent 
te vagy ki magadba temetsz 

te vagy a költészet 
te vagy a nőstény-óriás — 

szeretlek...” 
(Engedd, hogy szeresselek) 

 
Másutt a huszadik századi Beatricé-nek nevezi őt szemléletes, érzékletes képekkel 

festve le gyöngyfüzérekkel befont haját, bepúderezett piros arcát, kedvességét. Néha a 
szerző úgy érzi, hogy sikerült megfejtenie szerelmének titkát: 

 
„Nemsokára, 
a következő pillanatban, 
elmondom neked, 

hogy miért szerettelek 
az Eifell-torony alatt, 
s a svéd hegyeken.” 

(Tavaszodik) 
 

A múzsa végképp megkapja ajándékképpen a fénykosárban a rózsaszirmú dalt, az éj-
szakát, s magát a neki írt költeményt (Tiéd a dal). 

Szerelme sokszor aggodalmaskodó, féltő érzés: 
 

„… mindig azt hiszem: 
oldalbordáim börtönében 

már szinte 
nem vagy 
és félek: 

féltévedéseinkre 
maholnap 

lehull a hó.” 
 (Maholnap) 
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Mégis a költő lelkesedéssel áldoz a szerelem oltárán s elkeseredik, ha úgy tűnik neki, 
hogy messze van tőle a választott, vagy hogy távolodnak egymástól, s kapcsolatuk már 
csak egy emlék marad. 

 
„Valaki 

merényletet követett el. 
Eltörölte a nyomokat. 

Leseperte 
a falak szögletébe menekült 

hangokat. 
A te hangodat.” 

(Fekete tulipán) 
 

„Tudom, hogy reggel 
gőz-tested keresem a fürdőszobában, 
s te nem leszel sehol...” 

— írja később Álom virága című versében. 
A költőt annyira felhevíti a szerelem, hogy arra gondol: a szerelem, ez a csodálatos 

isteni ajándék a halál után sem érhet véget. 
 

„Halál utáni szerelmünkben 
Férgek tangóznak öntudatlan 
És arcüreged báltermében, 
Féktelen halál-szerelemben 
Régi csókjaink tüzesednek 
És tébolyultan tiltakoznak. 
Halál utáni szerelmünkben 
Férgek tangóznak öntudatlan.” 

(Triolett) 
 
Beke Sándor, úgy tűnik, nem tudja elképzelni sem az életet, sem a halált szerelem 

nélkül és úgy véli, hogyha „megszűnik” a múzsa, megszűnik az élet: 
 

„Nélküled 
kialszanak a fények 
a világvárosokban. 

Nélküled 
elhallgatnak a közhelyek, 

leheleted beszívták 
a színesre festett falak, 

hangodat 
beitták a könyvek lapjai...” 

(Hajnalodik nélküled) 
 

Befejezésül mit is írhatnék, mit is mondhatnék a fenti verssorok idézése után? Hát 
azt, hogy boldog lehet az a nő, akit ennyire szeretnek! 
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Beke Sándor bohókás ábécéje 
 

Beke Sándor: Bohókás ábécé. 
Gyermekversek. 

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2000 
 
Beke Sándor írásművészetével legelőször 2003 áprilisában találkoztam, mikor ismer-

tetni kezdtem Ismét felgyújtom a mécsest (2002), Megkésett feltámadás (2002), Láthatatlan so-
rompók (2002) és Adventi koszorú (2002) című köteteit, az aradi kulturális folyóiratunk-
ban, a Szövétnekben. 

Már akkor nagyra értékeltem a szerző költői, műfordítói, szerkesztői, irodalomszer-
vezői, könyvkiadói munkásságát. Most örömömre Beke Sándort újabb oldaláról ismer-
hetem meg. Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában 2000-ben megjelent Bohó-
kás ábécé című kötet immár második kiadásban kerül az olvasó asztalára Karancsi Sándor 
megkapó borítójával és illusztrációival. 

A könyv nagy meglepetésünkre a költő egy másik oldalát állítja elénk, hisz gyermek-
versekkel van dolgunk, jobban mondva egyetlen egy alliteráló gyermekverssel, mely az 
ábécé betűi alapján íródott. A kis kötet első benyomásra Móra Ferenc Zengő ábécéjére 
emlékeztet. Annyi csupán a különbség, hogy az említett műben a szerző az ábécé min-
den betűjének egy sort szentel, Beke Sándor költeménye pedig egy egész kis versszakot. 
Minden oldalon egy-egy versszak áll remek illusztráció társaságában. A költő, úgy tűnik, 
mintha játszana a szavakkal, e játék azonban — főleg többszöri elolvasás után — igen 
komoly játéknak mutatkozik. 

„Ablak / Alatt / Arany / akác” — indítja versét az első oldalon, s míg a mély hang-
rendű magánhangzókkal játszadozik, az olvasó már maga előtt is látja az ablakot a bá-
mulatosan szép aranyvirágokkal. Egy másik oldalon Ádám áll állványon éjszakai álmá-
ban. Később bohócokkal, bűvészekkel, kecsesen doromboló kis állatokkal találkozunk:  

 
„Cingár 
cicám 
cérnát 
cibál.” 
 
„Frakkos 
fecske 

 

fészkén 
füttyent.” 
 
„Képen 
komoly 
karvaly 
károg.” 

 

„Lila 
lepke 
lengén 
libeg.” 
 
„Marci 
mackó 

 

mélán 
mereng.” 
 
„Szitakötő 
szegfűre 
száll, 
szundikál.”

A költő alliterációs versikéiben megcsendülnek a csengettyűk, felvillannak a csilla-
gok, ám talán még kedvesebb a kisleány, Dórika éneke: „Délceg-díszes / dália — / da-
lolgatja / Dórika.” 

A szerző fantáziája, leleménye mindent fölülmúl. Este ezüst eső áztatja az embere-
ket, s ennek következményeként: „Élénk / Éva / éjjel / ébred”. 

Frakkos fecske énekel bűbájos, csilingelő hangon, miközben Gergő görögdinnyét 
gördít görkorcsolyáján, a kis Gyöngyikét kedves fiúbarátja hívja játszani. Varázsos, han-
gulatos a tél is ebben a versben, talán ezért játszik a jámbor jávor is a jégen. 
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Beke Sándor a virágok mosolyát, illatát is a gyermekek felé küldi és a kicsinyek elé 
csalogatja szavaival a lila lepkék lengő libegését is. 

Marci, a mesemackó elmereng, Néger Nicky harsányan felnevet, megjelenik a nyúl, a 
tyúk, a kutya, az őz, a farkas, a róka és a többi állat a könyv lapjain — változatos, élve-
zetes költői nyelvbe öltöztetve. Az olvasónak az a benyomása, hogy a sok-sok kedves 
állat azért elevenedik meg s visz véghez emberi cselekedeteket, hogy a gyermek még ide-
jében szeretetközösségbe kerüljön velük, s az őt körülvevő természettel: „Ürgelyukban 
/ ürgék / ülnek / ünnepet.” 

Természetesen a népmesék sárkányai, a tavasz tündérei, a kicsiny koboldok sem ma-
radtak ki a Bohókás ábécé verseiből: 

 
„Sebzett 
sárkány 
sírva 
sántít.” 

„Tipi-topi 
tavasz-tündér 
tüllruhában 
tündököl.” 

 
A könyv játszva tanítja a gyermekolvasót. A kisgyermek nem csupán az ábécét, a sza-

vakkal való játékot sajátítja el, de gazdagodik, gyarapodik lélekben, ami napjainkban na-
gyon sokat jelent. 

Beke Sándor, mint egy jó pedagógus, úgy ismeri a gyermekek világát, s így mindig 
megtalálja az utat feléjük, ezt igazolja Kezemben jégvirág (1996) és Hajóval a Déli-sarkon 
(1998) című, két eddig megjelent gyermekverskötete is. 

A szerző tudja, hogy a számítógép és a technika legkülönbözőbb vívmányai még ma 
sem vehetik át a könyv, az írott szó szerepét. S azt is tudja, sejti, hogy mindig lesz tanító 
néni, aki ezt is tudatosítani fogja a gyermekekben. 

Beke Sándor költeménye (vagy versfüzére) igazi, valóságos műremek. Reméljük, még 
nagyon sok gyermekverssel fogja megajándékozni az erdélyi magyar gyermekolvasót. 

 
 

Az istenközelségtől a szülőföldig 
 

Beke Sándor: Ismét felgyújtom a mécsest. 
Versimák. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2002 

 
Beke Sándor: Megkésett feltámadás. 

Versek. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2002 
 

Beke Sándor: Láthatatlan sorompók. 
Versek. Székelykapu Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2002 

 
Beke Sándor: Adventi koszorú. 

Versek. Erdélyi Pegazus Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2002 
 

Beke Sándor mélyen hívő, istenkereső, igaz lélek. Erről tanúskodik Ismét felgyújtom a 
mécsest című, versimákat tartalmazó kötete. Folyton keresi, kutatja a második végtelen-
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nek megfelelő szót, az „idő és tér nélküli házat”, ahol Isten az egyetlen úr, aki a „fájda-
lom hűvös termeiből épp kilépett”. Előtte meghajol, térdre borul mindenki, imára kul-
csolódik a kéz, lehullanak a bilincsek (Téged kereslek). Erre az istenközelségre már gyer-
mekkora óta vágyott, s ez a vágy benne egyre csak nőtt. Ha bűn terhe nyomja, mint ne-
héz hátizsák, azonnal tudja, kihez kell fordulnia, aki Atyja, gondviselője és szerető Ura 
egyaránt (Bűn). 

A Megkésett feltámadás című kötete három versciklust tartalmaz: Bűn, Alélt a kozmosz, 
Ódon fejfa. E verseskönyvben nemcsak hitbuzgalmi verseket találhatunk, hanem meg-
rendítően szép vallomásokat az életről, halálról (Ódon fejfa, Azon a síron, Múló éveinkről, 
Öreganyó), a család és szülőföld szeretetéről (Ali baba, Erdély). 

A Láthatatlan sorompók című verseskötete 2002-ben írott verseit tartalmazza. Első cik-
lusában a szerelem üde hangja csendül fel, a kedves arca rajzolódik ki, akivel a „csellen-
gő csillagok között” akar repülni, s aki már feltárta előtte életének nagy titkait. Zseb-
versei rövid, tömör, csattanós lírai vallomások, melyek közül talán a címadó a legjelleg-
zetesebb: 

 
„Ahhoz, hogy a vers 
jó legyen, 
nem kell csevegni 
feleslegesen.” 

 
Adventi koszorú című kötete, Csire Gabriellának a könyv fülszövegében írt szavaival 

élve, „gondolat- és formagazdagságával vonja bűvkörébe olvasóját”. Őszintén kérdez rá 
mindennapjaink gondjaira, a hit, a költészet, a szerelem egyaránt jelentkezik Séta hátratett 
kézzel  című versciklusában (Ha elálmosodnak a költők, Egyensúly). E kötetben kirajzolódik 
a kedves képe is (A fekete brosstű, Kertelés nélkül, Ha nem lennél), de az is kiderül, hogy hit-
vese iránt érzett szerelme igen fontos helyet foglal el az életében. 

Koronázatlan gyermekkor című ciklusa gyermekkorának szép emlékeit hozza előtérbe, 
óvodás és iskolás korának élményeit, apróbb-nagyobb felfedezéseit, játékait, érdeke-
sebb, színesebb történeteit, eseményeit. Bánja, hogy ezek egyetlen pillanatát sem hoz-
hatja vissza. 

 
„Mindent elkövetnék, 
hogy visszautazzak gyermekkoromba, 
de nem tehetem. 
Csak emlékeim 
súlyos atomjait viszem magammal, 
mint hegymászó 
a nehéz hátizsákot 
a világ legmagasabb csúcsa felé.” 

 
Beke Sándor versei stilisztikailag eredeti, modern, sajátos hangú, őszinte vallomások. 

Olvasásuk kellemes, lebilincselő élményt nyújt minden verskedvelőnek. 
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Ráduly János a hiányérzet ölében 
 

Ráduly János: A hiányérzet ölében. 
Versek. 

Erdélyi Pegazus Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2002 
 
Ráduly János folklorista, rovásíráskutató, költő, műfordító A hiányérzet ölében című 

verseskötete az Erdélyi Pegazus Könyvkiadó gondozásában jelent meg Székelyud-
varhelyen, 2002-ben, Beke Sándor szerkesztésében. 

Változatosság, ötletgazdagság, leleményesség jellemzi e verseket. Elég, ha csak a Noé 
és én című versre gondolunk, melyben a szerző a bibliai Noé története alapján fejezi ki 
mondanivalóját: „Minden / s mindenki már a / bárkában. / Ó, csak én maradtam / 
kint.” 

A szerzőnek, úgy tűnik, minden jelentéktelennek tűnő tárgyról eszébe jut egy gondo-
lat, s így hamar életre kel a költemény. A robusztus tölgyfakapuk például a költőt töré-
keny voltára figyelmeztetik. 

Másutt éjfél szeretne lenni, hogy múlt s jövő egymásra találjon általa (Éjfélnek lenni). 
A költő szerint: 

 
„Mindenki 
behúzódott a maga 
nézőpontjába. 
 

Sajátos 
nézőpont-világokká 
vált a 
mindenség.” 

(Nézőpontok) 
 
Ráduly azzal a gondolattal is eljátszik, hogy saját ősévé váljon, még Janka unokájának 

rajza is a „Csupa szív álmait” juttatja eszébe. 
A költő szorgalmas, kitartó, minden percét kihasználja az alkotásra. Gondolatkörei-

ben érzi igazán jól magát (Gondolatköreim), emlékek fiókjaival játszadozik (Az emlékek fi-
ókjai), új verseit keresgéli (Hiába keresem), válogatja, rendezgeti munkáit (Versválogatás, 
Ketten). 

Más verseiben Ráduly az eszmélet madarait hívogatja, míg maga is velük együtt új 
felismerésekhez jut. Foglalkozik a könnyek sorsával, rendeltetésével: „A könnyek / — 
alágörögve — / sosem / tudják meg, / mi okból / jöttek / a világra” (Könnyek). 

Az ősz elkábítja a költőt, az éjszaka által „titkok nászai”-t látja, majd ezt vallja Fura 
vers című, pár soros versében: „Elkészült már / — mesterien — / a halotti maszkom”. 
Szerzőnk a saját anyagi gondjait sem leplezi az emberek előtt: 

 
„A független szegénységre 
— nyugdíjasként — 
rátaláltam.” 

(Ki mit keres) 
 
Szülőföldje az egyetlen megtartó erő életében (Dal Kibédről). Minden megpróbáltatás 

ellenére a múzsájához írt versében humora ellenállhatatlan marad: „…álltál a vízben, / s 
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mostad a szőnyeget. / Két ritka szép combod / hol a víz tükrén, / hol fönn az égen / 
lebegett. / Halat nem fogtam. / Vétkes / a két combod / lehetett” (Álltál a vízben). 

Játékos hangú versei is közvetlenek, szívhez szólóak (Szélben játszó tulipánok, A te lel-
ked). 

 
„Harmatgyöngyön fényszoknya. 
Az élet végsikolya. 
 
Mindenkinek látomás. 
Bennem a feltámadás.” 

(A te lelked) 
 

Szíve választottjához írt költeményei is mélyek, kifejezőek (Nem kettőnkre, Akarásaid-
ban, Zöld ruhád, Átváltozás): „S a csillagsorból / te most / hiányzol… / Merre vagy? / 
Nélkülem, / vajon, / mennyire fázol?” (Nélkülem) 

A kötet végén az egyik szép versből megtudjuk, hogy a költő a hiányérzet ölében ül. 
Egyedül maradt. Nem tudom, hogy Ráduly János, az ember, az országhatáron túl is 
közismert folklorista, néprajzkutató, költő és műfordító valóban megérdemli-e ezt az 
egyedüllétet? 

 
„Egyedül maradtam. 
Most 
A hiányérzet ölében 
Üldögélek. 
Attól félek, 
Túlságosan görbék lesznek 
Útjaid, 
S megárvásodnak 

Mohó vágyaid. 
Cipőd nyomában 
Víz gyűlt már, 
Vadgalamb issza. 
A horizonton túlról 
Hiába nézel 
Vissza.” 

(A hiányérzet ölében) 
 
Meggyőződésem, hogy neves alkotónk legújabb kötete egyik olvasónak sem okoz 

csalódást. 

 
 

Megkésett feltámadás 
 

Beke Sándor: Megkésett feltámadás. 
Versek. 

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2002 
 
Beke Sándor Megkésett feltámadás című verseskötete 2002-ben jelent meg a székelyud-

varhelyi Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában, Csire Gabriella szerkesztésében. 
A többnyire hitbuzgalmi verseket tartalmazó kötet a neves költő lelkivilágába nyújt 

betekintést. Már a könyv első versei is elárulják, hogy kemény hitharcos-költő műveivel 
van dolgunk. Gyakran felbukkannak kétségei, reménytelenségei, félelmei. Balassihoz, 
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Adyhoz hasonlóan sokszor kételkedik, nem találja igazi helyét, nem mindig érti az isteni 
vezetés módszerét. Mégis az a csodálatos verseiben, hogy jól tudja, kétségeihez kihez 
kell fordulnia. Nem felejti el azt sem, hogy aki a reménytelenséget elűzi, az nem más, 
mint a mindenható mennyei Atya: 

 
„Uram, 
visszatérek 
a gyermeki szívbe 
s felmegyek abba a régi 

templomtoronyba, 
s a kilátó ablakában 
ismét 
felgyújtom a mécsest —” 

(Ismét felgyújtom a mécsest) 
 
A költő örömmel veszi el Isten kezéből az apróbb-nagyobb ajándékokat és boldog, 

mikor Jézus hangját hallja a karácsonyfa körüli szentséges fényben, örül, amikor érzékeli 
a sok elringató békés éjszakát, és nem utolsó sorban a természet szépségeit: 

 
„Köszönöm, Uram 

ezt a világi expedíciót. 
A felfedezések örömét. 

Azt a sok elringató 
és békés éjszakát 

a parányi lilla csillagokkal. 

A világmindenség hangját. 
Az érdekes embereket, 
akiket megismertem. 

A gyermeket 
belőlem, 

a megtartó emlékezetben.”
(Hála) 

 
Beke Sándor hite abban nyilvánul meg a legjobban, hogy nem áll meg csupán a pozi-

tívumoknál, Isten egyértelmű és mindenki által elismert ajándékainál. Ismeri a bibliai 
Jób költői kérdését: „Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennők-e el?” (Jób 
2,10) Tisztában van a Pál apostoli szentenciával, mely szerint „azoknak, akik Istent sze-
retik, minden javokra van” (Rom 8,28). 

 
„Köszönöm, Uram, 

a kételyt, 
s a bizalmatlanságot. 

A kilátástalanság felvillanó esélyeit. 
A szenvedés stációit. 

A félelmet. 
A hűség szigorát. 

A türelem szigonyait. 
Számtalan vereségemet.”

(Hála) 
 
Beke világosan tudja, hogy nem létezik olyan emberi mélység, melyben ne fordulhat-

na őszintén és bizalommal mennyei Urához (Apró örömök, Hála, Istenhez szól). Számára az 
is világos, egyértelmű, hogy egy ilyen szerető mennyei Atya kezében nem lehet a halálé 
az utolsó szó. Megkésett feltámadás és Téma című költeményeinek már eszkatológiai kite-
kintésük van. Az érkező parusia az írók számára is pozitív változásokat jelent. Az írói 
küldetés vállalása, mely több mint hivatás vagy feladat, számtalan művében érhető tet-
ten. Az alkotó bizonyosan tudja, hogy az igazi költő soha nem mond le a munkáról — 
az igazságtalan támadások ellenére sem (A nagy kritikusok, A botcsinálta könyvbíráló). 
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Beke Sándor lírája eredeti, nem hasonlítható sem a kora költőtársai, sem a költő-
elődök költészetéhez, sajátos hangvételű lírai darabjaival számtalan társának mutat pél-
dát. Szíve választottjához írt költeményei lelket ébresztő és melengető, hiteles irodalmi 
alkotások (Elnyűtt szavak, Arcél, Alélt a kozmosz, A néma könnycsepp). 

 

„A kozmosz 
kialudt 

két szemedben, 
kedves. 
Mi lesz 

a lánggal, 

amitől kigyúlt 
a világegyetem, 

az ajkadon 
bizsergő csókok 
atomjaival…” 

(Alélt a kozmosz) 
 

Aforizmaszerű költeményei (Napfogyatkozás, Álmatlanul, Holdfogyatkozás, Alkonypír, 
Verlaine, Parazsak stb.) rövid, csattanó, sokszor megdöbbentő hangvételűek. 

 

„Az a győztes, 
aki tovább él. 
Aki tovább él, 

nem mindig 
győztes.” 

(A győztes) 
 

Megkapó hangon szólalnak meg az élet és halál nagy kérdései is költeményeiben: 
 

„Mennyi sok szép virág! — 
Valakit 

nagyon szeretnek 
odakinn!” 

(Azon a síron) 
 

Beke Sándor nemzetének szószólójaként sem idegenkedik még a szeretet jegyében 
történő számonkéréstől sem:  

 
„MONDD, 
IDEGEN 

LÁBNYOMOK 
TÖRETLEN 

VÍZTÜKRÉBEN 
HOLT 

LÁTOMÁ- 
SOKBAN 
MIÉRT 

OSTOROZZA 
DALIÁS 

HÁTADAT 
AZ ISTEN 
??????????” 

(Kopjafa) 
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Beke rendkívül őszinte. Nem csupán szép, nemes érzéseinek ad hangot, hanem ijesz-
tő szürrealista gondolatait, rémálmait, esetleg mások történeteiből ihlető gondolatait is 
papírra veti: 

 
„…a fülkében ültem 
egyedül, 
és a bepárásodott ablakra 
írtam a neved, 
míg azon töprengtem, 

milyen is lesz, 
ha a krematóriumban 
elég a véred, 
a szemed, 
a szíved?…” 

(Rémálom) 
 
A költő igaz hitéből fakadó őszintesége minden hívő alkotót kellene, hogy jellemez-

zen. 

 
 

A mennyei Atya tenyerén 
 

Baricz Lajos: Isten tenyerén. 
Versek. 

Székelykapu Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2002 
 

Mai rohanó világunkban kevés ember mondhatja el magáról azt, hogy élete Isten te-
nyerén nyugszik. Baricz Lajos pap-költő lírai vallomásaival ezen kevesek közé tartozik. 
Isten tenyerén című kötete a székelyudvarhelyi Székelykapu Könyvkiadó gondozásában lá-
tott napvilágot 2002-ben, Jancsik Pál szerkesztésében. 

Vágyom felé című versciklusa a Szentháromságot s az oltári szentséget magasztalja 
(Szentháromság, Oltáriszentség, Szentimádságra, A megtört kenyér). 

 
„Megtöri a Mester a fehér kenyeret 
egyházában most is minden szentmisén, 
és kínálja nekem ingyen a nagy kegyet 
az örök áldozat új, szent Tábor-hegyén.” 

(A megtört kenyér) 
 
A bizonyságtevő a Szent Lélek jöveteléért s annak áldásaiért könyörög (Lélekhívogató, 

Jöjj el, Lélek) boldogan vallva, hogy Isten élő és ható Úr, akit csupán a Nietzsche-fiak ál-
lítottak halottnak (Él az Isten, Isten a szeretet). 

A mennyei Atya utáni vágya felülmúlhatatlan. 
 

„mert Ő a kezdet s Ő a vég is, 
Tőle s Felé tart föld is, ég is. 
Én is, halandó, Felé tartok, 
Várnak reám a túlsó partok.” 

(Vágyom felé) 
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Jézus nyomában című ciklusában az advent ünnepköre jelenik meg (Advent, Adventre, 
Adventi vágyakozás), majd a karácsonyi története kerül bemutatásra. Karácsonykor című 
versében az ünnep lényegét ekképpen határozza meg: „Karácsonykor legyen szívem, / 
legyen lelkem tiszta. / Így lesz ünnep a Karácsony. / Ez Karácsony titka.” 

A költő szinte nem tud betelni a karácsony üzenetével, úgy érzi, mindenkinek el kell 
mondani a boldogító hírt s egyben fel kell hívnia a figyelmet a legfontosabbra: 

 
„Legyen ma az egész világ 
nagy, kitágult Betlehem: 
szülessen meg minden szívben 
Isten műve: kegyelem!” 

(Karácsony) 

„Induljunk hát mi is bátran 
Hívő pásztorok nyomában: 
köszöntsük a Kisdedet! 
Isten minket is szeret.” 

(A jó hír) 
 
Jézus megkeresztelkedése is helyet kap a bibliai történetek között. A Hamvazószerda 

üzenete után a Virágvasárnap örömüzenete száll felénk. 
Az Úr elárultatása után a szent keresztről szóló tanítás olvasható (Üdvözlégy, Szent ke-

reszt, Kereszt előtt, „Megsebesíttetett”), majd a feltámadás evangéliuma (Feltámadott, A Mester 
él, Békesség nektek, Megváltás). Az Áldozócsütörtök történetét Jézus szívéhez című alkotás kö-
veti, majd Kereszten a Király című költemény zárja a ciklust. 

Mária, Anyám című versciklusa többnyire a nagyságos Istenanyát dicsőítő műveket 
tartalmaz (Mária, Anyám, Ave Maria, Kisboldogasszony, Kisboldogasszonyra stb.). 

Magasztos hangvételű Nagyboldogasszonykor című verséből: „Köszöntünk mi, Boldog-
asszony, / égi asszony, Mária, / kinek, hogy szószólónk legyen, / égbe kellett szállnia.” 

Mindenszentek című ciklusában bibliai hősökkel találkozhatunk. A könyv lapjairól Jób, 
Szent József, Szűz Mária, Simeon, a három király, Zákeus, Mária Magdolna, Szent Ist-
ván diakónus, Pál apostol s még nagyon sok hitharcos tekint reánk. 

Talán legmelengetőbb irodalmi alkotás A tékozló atyja című, mely a mennyei Atya fel-
tétel nélküli, kimondhatatlan szeretetét tükrözi. A tékozló fiú hazatérése az Istenhez a 
megtérő bűnös ember szimbóluma: „Szól a zene, / lakomáznak, / öröme van / az 
atyának: // Meghalt fiam, / de feltámadt: / Öröm töltse / be a házat! // Határtalan / 
az örömem: / visszatért az /én gyermekem!” (A tékozló atyja) 

Szent Erzsébetnek több arcát (az adakozó, a betegápoló, az özvegy) is megismerhet-
jük. Az író Szent Margithoz fohászkodik a magyarság szószólójaként: 

 

„Viruljon a magyar nemzet, 
s a lelkében a tiszta hit: 
szétszórtan is teremje meg 
a Szentség Virágait.” 

(Fohász szent Margithoz) 
 
Szent Ferenc megjelenése után Teréz anya alakja is felvillan: „Ő / nem mozgatott 

hegyeket, / nem tartott nagy beszédeket, / nem valósított meg terveket, / de szent volt: 
/ élt / és szeretett” (Teréz anya). 

Isten tenyerén című ciklusában is a krisztusi szeretet muzsikál. „Jézus arca arcomon ra-
gyog” — fejezi be Tábor című költeményét Istentől naponkénti bölcsességet kérve (Csa-
holás közben, Látomás). 
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Sokszor egyedül érzi magát a nagyvilágban, hisz egyetlen igazi barátja sincs (Egyedül), 
ám Istenben való mély hite kárpótolja (Hitem, Hit). 

 

„— Isten számára oly fontos vagyok, 
hogy tenyerébe írta a nevem, 
 

s ha bűnbánóként hozzá simulok, 
hallom szavait: »Ne félj, gyermekem!« 

(Bizalom) 
 

„Megállok. Míg várok, eltölt a remény: 
mindenhol. Mindenkor életem telén 
elindult, úton van Istenem felém: 
indulok, nem félek Isten tenyerén.” 

(Isten tenyerén) 
 

Isten szeretete nyugalommal tölti el. Baricz mindenkit arra int, hogy száznyolcvan 
fokos fordulatot tegyen Isten felé, ha nem akar elkárhozni. Várja ama nagy napot, mi-
dőn az örök városba tér (Nyugalom, Lamentáció, Zarándoklat, Hit és fény). 

 

„Égre nézek: oda vágyom, 
s földiekkel vegyült vágyam 
látásodra elcsitul — 
egyre jobban vonz a Túl.” 

(A túl vonzásában) 
 
 

Egy erdélyi költő „láthatatlan sorompói” 
 

Beke Sándor: Láthatatlan sorompók. 
Versek. 

Székelykapu Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2002 
 
Beke Sándor Láthatatlan sorompók című verskötete a Székelykapu Könyvkiadó gon-

dozásában jelent meg 2002-ben, Székelyudvarhelyen, Csire Gabriella szerkesztésében. A 
kötet 5 versciklusból áll: Vétkeiddel szeretgess, Zsebvers, Fehér séta, Árva kikerics és Hópehely. 

Vétkeiddel szeress című ciklusában szíve választottjához szól. A költő a szeretett ked-
vest esti „versruhában” látja, selymes arca a tó tükrén csillan, egyfolytában beszél, szívé-
ből pedig csermelyt fakaszt az óceán. A ciklus minden lírai darabja bensőséges kapcso-
latról szól. 

 
„Pirosló csókod arcomba gyökerezett. 
Ha arcomon kinyílnak 
a cseresznyevirágok, 
a gyümölcsöt leszedem neked.” 

 (Csókod) 
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„Emlékszel? 
Hogy eljöhessek hozzád 
azzal a viharvert csokorral, 
ki kellett találnom 
a névnapodat.” 

(Névnap) 
 
E drága lélekkel szeretne a költő „csellengő” csillagok között repülni, gyönyörködni 

kék szeme kristályvizében, hajában, melyen indigókék por foszforeszkál. Bekének az a 
vágya, hogy a kedves-választott mindig titokzatos lény maradjon számára (Kifosztott let-
tél), ennek ellenére lírájában a féltett szerelem is hangot kap (Virág helyett). Ezen érzelem 
nem csupán egy forró, mulandó fellángolás (Tobzódó színek), hanem ennél sokkal több: 
egy meghitt, boldog, mindent megbocsátó féltő szeretet is (Szeretet). 

 
„De ha 
mégse tudok 
elbúcsúzni 
tőled…” 

 (Félbeszakadt vallomás) 
 

„A hamvvederből 
egy csipetnyi 
hamut hintek 
a virág tövére 
a hajamba, 

az ágyba 
a földre, 
hogy maradj 
itt velem 
mindörökre.” 

(Mindörökre) 
 
Zsebvers című ciklusában a költő lelkének a honlapját feltörő tolvajokról esik szó (Tol-

vajok), majd magáról a versről. A szerző egymás után tárgyalja a költemény írásjeleinek 
jelentőségét. Megtudjuk, hogy mit jelentenek az írásjelek: a pont, a felkiáltójel, a kérdő-
jel, a kettőspont és a gondolatjel. Ars poetica-szerű megállapításából azt is megértjük, 
hogy: „Ahhoz, hogy a vers / jó legyen, / nem kell csevegni / feleslegesen!” (Zsebvers) 

Újra tudatosodik az olvasóban, hogy ihlet nélkül minden versírási kísérlet lehetetlen 
és megismerhetjük a szerző újabb ars poeticáját is: 

 
„A költő elköltözött. 
Az ég tornácán, 
egy kozmosz-kosárban, 
ittfelejtette lángoló szívét!” 

(Az utolsó ajándék) 
 
Fehér séta című ciklusában folytatódik a vers gondolatkörének tárgyalása, majd újra 

feltárul a költő hitélete: az alászálló angyalok, a templomi szószék, az oltár, az idő-
ráncokat véső Isten külső képein keresztül a vívódó, bűnhődő ember: 
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„Lelkemből 
elszállt a keserű káröröm. 
Lám, nem tudom, 
akkor most kiért, 
vagy miért bűnhődöm?” 

(Lábadozás) 
 
Az Árva kikerics című ciklus az élet és halál nagy kérdéseit taglalja lírai hangvételben 

(Ennyi az életünk, Diplomácia, Vége, Ha visszatérsz…). A ciklus többek között megindító 
képekkel ábrázolja a Dávid 23. zsoltárában ecsetelt „halál árnyékának völgyét”. Nem vé-
letlen, hisz az elmúlással előbb-utóbb minden lélek találkozik. A költő közvetett élmé-
nyeit lassan-lassan közvetlen élmények váltják fel, így nyilvánvalóvá válik a sokak által 
barátként feltüntetett halál ellenségként való tekintése s az erről egy tőről fakadó élet-
igenlés. 

A Hópehely című ciklus a költő emlékeit hozza elénk (Azt hittem, Fotóalbum, A kontyos 
asszony). 

 
„Emlékeimet idéztem 
a könnyező pálmának. 
Szeme sarkából 
könnyet hullatott.” 

 (Eső előtt) 
 
A többnyire filozofikus töltetű versek elgondolkoztatják az olvasót: 
 

„Amikor 
a virágok 
megszűnnek 
szépnek 
lenni.” 

(Rút) 

„Aki ma szeret 
és megválaszt, 
az holnap megtagad 
és szitkaival eláraszt.” 

(Örök gyarlóság) 

 
 

Adventi koszorúk a Hargitán 
 

Beke Sándor: Adventi koszorú. 
Versek. 

Erdélyi Pegazus Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2002 
 
Beke Sándor, a költő, abban az ajándékban is részesült, hogy már gyermekkora óta él 

az istenkeresés áldott állapotában. Számtalan verseskötete igazolja, hogy már ifjú korától 
kereste a mennyei Atyával való kapcsolatot, közösséget. Ott fürkészte, kutatta őt min-
den fűben, fában, madárban, falevélrezdülésben, egyszóval mindig és mindenütt, ahol 
csak tehette. 
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Adventi koszorú című verseskötete az Erdélyi Pegazus Könyvkiadó gondozásában lá-
tott napvilágot Székelyudvarhelyen 2002-ben, Csire Gabriella szerkesztésében. Már Séta 
hátratett kézzel című versciklusában is a költészet isteni ajándékát villantja fel. Ha elálmo-
sodnak a költők című versében Beke arról ír, hogy a mai költők néha csak maguknak ír-
nak, s csupán álmukban fognak kezet saját költeményükkel, mégis alkotnak, hisz az al-
kotás az maga a csontjaikba rekesztett tűz, melynek még szánt szándékkal sem tudnak 
ellenállni, mert van valaki, aki mindig éberré teszi őket: 

 
„Isten 
a költő fejére 
tette kezét 
és feltámasztotta 
a szavakat.” 

(Ihlet) 
 
Ezen isteni ajándékból fakad az is, hogy a költő folyton kritikus szemmel keresi a 

vers lényegét, a helyét, a szerepét, esélyeit az olvasókhoz vezetett úton (A könyvkerté-
szek): „Alulírott lektor / névtelen, / védtelen szerzőt olvasok / kelletlen, / a mű jó, de 
lelkemben / esélytelen, / s nem ajánlom kiadásra, / hadd járja útját / kéretlen” (A látha-
tatlan lektor). 

A kötet címadó versében is Isten és a szülőföld szerelme fonódik össze: 
 

„Isten csak az, 
ki téged áld, 
égeti homályos 
múltad fátyolát 
szülőföldem…” 

(Adventi koszorú) 
 
A választott nő is nagyon fontos helyet foglal el a költő életében és szerelmes versei-

ben (Kertelés nélkül, A fekete brosstű):  Ha nem lennél): „Ha nem lennél, / az emlékek / vis--
szatérő útjain / keresnélek, / mintha szellemek / kísérnének / a villanó betűk között” 
(Ha nem lennél). 

Nem idegen Beke Sándor lelkületétől a tréfálkozó költészet sem. E versek kiváló sti-
lisztikai érzékről tanúskodnak (Kenyérvers, Virágvers, Húsvers). 

Koronázatlan gyermekkor című versciklusában a gyermekkor régi szép emlékei ihletik 
meg a szerzőt (Katibogár szállt a fű hegyére, Kék lagúna, Vakmerő csimpánzok, Kutyagumi, A sö-
tétkék csűr, A nagy sárga traktor, A vajas kifli, A kóstoló, A háromnegyedes hegedű stb.). Az ilyen 
témájú verseiben felcsillannak a kedves gyermekkori emlékfoszlányok, az óvodáskori, az 
iskoláskori csínytevések, az iskolai s az azon kívüli emlékek, élmények, az akkori kor 
szelleme s nem utolsó sorban a költő  otthoniakhoz való ragaszkodása páratlan művészi 
ábrázolásban. A gyermekkor című versében Beke Sándor így írja le a szép gyermekkor 
idejét, azt az időt, azt a periódust életünkből, amit mindannyian átéltünk/átélünk: 
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„Olyan, 

mint megejtő álom 
az emlékfoszlányok 

csillagösvényén; 
fenséges, 

mint az idő tengerén 
repülő 

fehér sirály; 
érzékeny, 

mint a kibuggyanó, 
ártatlan 

könnycsepp 
a játékbolt előtt 

és 
koronázatlan, 

mint 
a fakardot forgató 
gyermekkirály.” 

 

A szerző bár Istenben teljes kiegyensúlyozott, boldog alkotó életet él, mégis úgy érzi, 
sokszor szívesen térne vissza ezekbe a letűnt, drága évekbe: 

 

„Mindent elkövetnék, 
hogy visszautazzak gyermekkoromba, 
de nem tehetem. 
Csak emlékeim 

súlyos atomjait viszem magammal, 
mint hegymászó 
a nehéz hátizsákot 
a világ legmagasabb csúcsa felé…” 

(Visszautaznék) 
 

E kötet — Csire Gabriella fülszövegében írt szavaival élve — „gondolat- és forma-
gazdagságával vonja bűvkörébe olvasóját. A szerző őszintén, mindannyiunk szívével, 
eszével kérdez rá jelenünkre, hogy helyet keressen világukban a ki-kibillenő humánum-
nak, hitnek, költészetnek és szerelemnek.” 

 

Közös anyanyelvünkért 
 

Brauch Magda Közös anyanyelvünkért. 
Nyelvművelő írások. 

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2003 
 

E könyvismertető sorok írása előtt került sor Aradon a Jelen Házban Dr. Brauch Magda Közös 
anyanyelvünkért című, második nyelvművelő kötetének bemutatására, mely a székelyudvarhelyi Er-
délyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában látott napvilágot a közelmúltban. 

A kötet Jámbor Gyula előszavával és a szerző néhány gondolatával kezdődik, melyet e 
könyv céljának rögzítése követ. E cél nem lehet más, mint az anyanyelv szeretetének ápolása, a 
pallérozott, célratörő, helyes magyar beszéd és írás. Nem véletlen, hogy a szerző évtizedek óta 
dolgozik e szent ügy érdekében magyartanárként, a Nyugati Jelen munkatársaként megjelenő 
írásai s legújabban kötetei által. Írásaiban bírálja az anyaországi beszéd visszásságait, melyek 
részben már át is terjedtek az erdélyi és partiumi szóhasználatra. 

Kötetében bőségesen beszámol a látható nyelv nyilvánvaló és kevesek által észrevett hibái-
ról, a más nyelvből helytelenül fordított kifejezésekről, az értelmetlen rövidítésekről, az idegen 
szavak majmolásáról és még sok mindenről. A szerző mindenre ad példát, szemléltetve, hogy 
nem csupán az egyszerű emberek, hanem a tanult, főiskolát, egyetemet végzett tanárok, ripor-
terek és más értelmiségiek körében is szinte divatossá vált a szavak, szószerkezetek, mondatok 
helytelen használata. Dr. Brauch Magda, ahogy az előszó is jelzi, igyekszik „megpróbálni a le-
hetetlent”, vagyis menteni, ami még menthető. A könyv különös érdeme, hogy nem nyelvtani, 
helyesírási szabályok halmazával próbálja ezt megtenni, hanem logikusan átgondolt, lelemé-
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nyesen összeállított gondolatok egymásutániságával. Szembetűnő ezen igényes, gondos, ötle-
tes írások olvasmányossága, közvetlensége. 

A diákoktól a többdiplomás értelmiségi emberig mindenki csak nyerhet, aki elolvassa 
Dr. Brauch Magda legújabb kötetét, mely az aradi Tulipán Könyvüzletben és a Nyugati 
Jelen könyvesboltjában kapható. 

 

Ha örömében sikolt a lány, 
a galambok kirepülnek 

 

Beke Sándor: A galambok kirepülnek. 
Versek. 

Erdélyi Pegazus Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2003 
 

Beke Sándor A galambok kirepülnek című kötete a székelyudvarhelyi Erdélyi Pegazus 
Könyvkiadó gondozásában látott nyomdafestéket 2003-ban. 

A kötet lapjain ismét felbukkannak a szerelmes versek, a hitbuzgalmi költemények és 
a filozofikus ihletésű versek  egyaránt. 

A költő Nem baj című verse is arra utal, hogy valaki mindig marasztalja őt, ha vissza-
néz az idő alagútján. Ebbe a költő már nem tud belenyugodni: 

 

„Most azt mondom el, 
amit elhallgattam, 
s nem tettem meg veled, 
úgy mondom el, 
ahogy te szeretted volna — 

Mondanám, 
ha lenne, kinek. 
Marcangol hiányod, 
szívem.” 

 

Beke azokra is gondol verseiben, akik megérik az áhított öregkort is. Ha majd megöreg-
szünk című költeményének sorai azt érzékeltetik, hogy a késői időkre is maga mellett 
szeretné tudni kedvesét, de a jelenben — ígéretei által —  igazgyöngyöket ültet a nő szí-
vébe. „Kinek köszönjem meg, / hogy fantáziámban / azóta megszülettél?” — folytatja 
szerelmi vallomását. A költőt a versben a kedves fanyar mosolya sem gátolja meg ab-
ban, hogy érzelmeit kinyilvánítsa (Fanyar mosoly, Békepuszi, Ősz lesz). A szerelem ebben a 
szerelmes lírában nem ismer határokat: „Kedvellek / és megvetlek, / gyűlölve is / sze-
retlek” (Kettőség). 

Bár a nő rozsdás szívében farkasok üvöltenek, a költő tudja, érzi, hogy hiteles, őszin-
te a szerelem (Szögesdrót, Te is, Önáltatás). 

Bár sokszor fájdalmat okoz a költőnek (Csavarosszeg), a szerelem, úgy tűnik, töretlenül 
árad a művész soraiból (Álarcosbál). Nem csoda, hiszen életének minden mozzanatában, 
minden rezzenésében, minden jelenségében is képes megszólítani őt (Nagyító nélkül, Ha-
risnyád, Észrevettem). Úgy tűnik, mintha mindig mellette lenne a kedves (Félálomban) an-
nak ellenére, hogy úgy néz ki, a nő már nem szereti: „Nem csillog a gyűrűd. / Matt szí-
nű lakk cseppent / A gyűrűs ujjadra, / Szívem —” (Már nem szeretsz), „Szeretnék távol 
lenni tőled — / Amíg te mással csalsz —, / Mozdonyvezető szeretnék lenni.” (Kisiklás) 

A kötet egyik legszebb szerelmes- és egyben a kötet címadó verse, A galambok kire-
pülnek gyönyörű képként hat, mintha egy nagy producer emlékezetes szerelmes filmet 
forgatna ebben a pár sornyi versben: 
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 „Elhagyott gabonaraktárban találkoznak, 
a fiú búzára fekteti a szeretőjét, 
s örömében a lány sikoltani kezd — 
A törött ablakon át 
a galambok ijedten kirepülnek —” 

 

Verseinek egy másik csoportja Beke Sándor hitvilágát tárja elénk. A Bárányfelhők s a 
Mennyei muzsika címűekben Isten csodálatos játékának lehetünk szemtanúi. 

 
„A tenger fövényén 
fehér zongora. 
Billentyűin játszik a szél. 
Koncertezik az ég ura.” 

(Mennyei muzsika) 
 

A szerető mennyei Atya gondviseléseként a költő őrangyalt érez maga fölött (Őran-
gyalom), nem véletlen, hogy szintén tőle vár segítséget ahhoz, hogy helyét meglelje a 
nagyvilágban: „Uram, segíts, / nem találom a helyemet, / kísért lelkemben / a honta-
lanság.” (Hol éljek?) 

Más verseiben az Úr töviskoszorúját látja vérezni (Via dolorosa). Beke az igaz evangé-
lium híve s ebből kifolyólag elítéli a szemforgató, kétszínű álkereszténységet s az egykor 
megérkező Antikrisztusokat. 

A halállal mindannyian szembesülünk. A művész is, mint minden egészséges lélek, 
félve gondol az elmúlásra (Félünk), a Reggel című versében az álom és a halál ikerpárként 
jelenik meg, másutt temetéskor a gólyák szállnak el (Emlékszel?). „Rövid az élet” — vall-
ja fájdalommal, a Búcsúzó lélek című alkotásában is a távozás gondolata jelenik meg, míg 
a Temetőben című költeményében a füvet lekaszáló ember a holtak lelkeivel beszélget. 

Filozofikus versei a lélek csendjét hozzák közelebb az olvasóhoz: 
 

„Most nem kattog. Pihen. 
Fekete hengerén 
gubbaszt a lélek. 
A betűk nem beszélnek.” 

(Az írógép) 
 

Babérkoszorúk és Art című verseiben — előbbi köteteihez hasonlóan — újra felvillan 
a költészet s a költő helye és feladata Beke verseiben. Minden írásra készteti a költőt: Is-
ten, a természet, a tárgyak, az események, a jelenségek, a szerelmek, az emberek. Még ha 
alszik is, álmában is versírásra kényszerül: az álmában keringő sas írószerszámot ad Be-
ke Sándor kezébe. 

 

„A költő alszik. 
Álmában sas kering fölötte. 
A sas pennát libegtet le 
a költő kezébe.” 

(Írószer) 


