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Könyveink világa

Brauch Magda — Regéczy Szabina Perle 

Beke Sándor lírája recen z iók tükrében

Brauch Magda

Hajnalodik nélküled
Beke Sándor: Hajnalodik nélküled.

S z erelmes versek (1980—1996).
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1997

Szerelmes versek gyűjteménye a Hajnalodik nélküled című kötet, mely 1997- 
ben látott napvilágot az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában.

A kötetbe foglalt költemények 198O és 1996 között keletkeztek, így a ’9O-es 
fordulat előtt írott ifjúkori versek hangját — a szeretett no iránti rajongással 
együtt — az akkori rendszerből adódó hétköznapi gondok is áthatják: a negyven 
wattos égő, az üres hűtőszekrény, zsírtalan tej (* * * című, Ma este ablakod 
alatt... kezdetű versében). Más versekben megjelennek, fölsorakoznak az egy
szerű otthon tárgyai (A tárgyak között), modern, nominális stílusban, mint film
kockák a vásznon:

„Ebéd utáni asztal
sáros bakancsok a kályha mellett
az ágyon sárga műanyag fésű
zöld csillár a villanykörte glóriája
piros oldaltáska a szekrény fogantyúján
giccs-falon felül ’44-ből egy katonafénykép
s egy ottfelejtett múlt évi falinaptár”

A szerelmes versekben ott lappang a korai haláltól való félelem is:

„Tudod-e,
hogy a halál olyan,
mint egy gombostű:
ott van a perzsaszőnyegen,
ott az ágyban,
tudod-e,
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hogy a halál 
jelen van a halvány 
őszirózsákban is, 
minden leheletnyi kéjben, 
parányi gesztusainkban, 
minden fölösleges kérdésben 
kopoltyúi ott lélegeznek... ”

(Az emlékek siratófalánál)

Az elmúlás gondolatát más verseiben is megtaláljuk (Szerelmes költemény 
visszapillantó tükörben, Cserebogár, Triolett), de ez olykor jelképes értelmű is le
het. Talán csak az érzelem elmúlásáról, „haláláról”, a kedves szerelmének el
vesztésétől való szorongásról van néha szó:

„s hiányod olyan lesz,
mint a ki nem mondott szavak töprengései,
mint egy megsebzett indulat,
mint a szeretlek szó magánhangzói nélkül.

tudom, hogy reggel
gőz-tested keresem a fürdőszobában,
s te nem leszel sehol”

(Alom virága)

A kötet címadó versének, a Hajnalodik nélküled befejezése is — mely állandó 
fokozással a szerelmi érzés intenzitásának mértékét fejezi ki —, (József Attila 
Ódájára emlékeztető módon) szintén a magánytól, a szerelem elvesztésétől való 
félelmet tükrözi:

„Szerelmem,
Te befejezetlen,
jelzőkkel túlzsúfolt költemény,
Te,
a világirodalom 
eposz-töredéke,
Te csók-metaforák
megszállottja,
annyira félek,
mint egy kisgyerek,
annyira félek,
mert combhajlatod fölött
feltűnt valami különös:
a csipkés függönyön keresztül
belopódzott
egy sosemvolt narancs
pirkadat, 
és mennem kell,
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szerelmem, 
de annyira félek.
Már egyedül állok 
a zúgó peronon —

Hajnalodik nélküled... ”

Beke Sándor szerelmi lírája sokszínű, egyéni hangú. Olykor szimbólumokra 
épül (Cserebogár, Fekete tulipán), máskor az erotikus kitárulkozás, a testiség di
csőítése jellemzi a költeményt (Himnusz a kebelhez, Engedd, hogy szeresselek). A 
Fénykép születésnapodra Szemirámisz függőkertjeiből elsősorban képvers formá
jával és játékosságával kelt feltűnést.

A felidézett város című vers első része (Estefelé a trópusokon), valamint a Sze
relmes vers a Niagara vízesésről furcsa képzettársításai azt az érzést sugallják, 
hogy a szerelmes költő az egész világot szeretné kedvesének ajándékozni — 
vagy legalább megmutatni —, messzi egzotikus tájakat járnának be együtt, de 
mindezt csak képzeletben tehetik meg: a valóságban szerényebb, ám mégis érté
kes ajándékkal kárpótolhatja csak szerelmét (azaz feleségét):

,, annyira szerettem volna 
Afrikában virágot 
adni neked,
annyira szerettem volna 
Afrikában
elefántcsontnyakláncot
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adni neked,
annyi mindent szerettem volna
Afrikából neked,
hogy szégyellettemben
ettől a falusi öreg nénitől
egy csokor kerti rózsát vettem,
te úgy örvendtél,
mintha Afrikából hoztam volna...
este volt m ár.
a botanikus kert
bejáratánál álltunk,
dobolva,
suhancok zenéltek valahol. 
mi azt gondoltuk: 
egy afrikai falucskában 
meleg tábortűz mellett 
bantu négerek énekelnek.”

A kötet szerelmes verseinek legfőbb jellemzője a feltétel nélküli őszinteség, 
az érzelem maradéktalan kifejezése. Hiába árnyékolja be a kapcsolatot a sokfe- 
lől leselkedő veszély, a költő érzelmileg mindig képes ezeken felülemelkedni. 
Több költeményből is idézhetnénk ennek igazolására, de talán legideillőbb a kö
tetnyitó Szeretnék vers lenni benned című gyönyörű vallomás: „Kedvesem, / sze
retnék megpihenni / a te lelkedben, / mint egy célját el nem ért, / de saját magát 
/ megnyugtató gondolat, / mint egy sétapálcás / öreg bácsi vagy néni / azon a fe
hérre festett / fővárosi padon, / a Lánchíd oroszlánjaihoz / közel, / a Duna-par- 
ton, / Budapesten. / Szeretnék vers lenni benned, / szerelmem, / elérzékenyült / 
és / rímtelen, / szétzilált, / mint a gondterhelt értelem, / és / csupa félelem, / 
gyermekes kétkedés, / zsibongó láz, / gyöngéd, / törékeny és kedves, / szeretnék / 
vers lenni benned. ”

Erdélyi homály
Beke Sándor: Erdélyi homály.

Versek.
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1999

Ez az 1999-ben megjelent Beke Sándor-kötet mintegy 4O rövidebb-hosszabb 
verset foglal magában. Nagyobb részük a múlt században íródott, vagyis a 
rendszerváltás előtti években, s így nem véletlen, hogy a fiatal szerző sötéten, 
borulátó, néha reménytelen hangon jellemzi azt a világot, amelyben élnie kell. 
Vonatkozik ez különösen az évtized második felében keletkezett darabokra 
(Vannak hajók, Udvar, A szavak árnyékában, Játékvonattal a halál küszöbén 
vagy a szimbolista Koromfekete és ezüstfehér). Ilyen hangú a Hópelyhek elégiája 
című vers is:
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„Hiába,
ez a hóhullás ilyen.
Máshol se szebb.
Az ég
szügyéből
pilinkélnek,
hullnak a csillagok:
hópelyheket
szitál az Isten
és nem csoda,
hogy mi még itt vagyunk.”

Ezt a kilátástalanságot talán leginkább a Karinthy Frigyes 1OO. születésnap
jára írt Utószó helyett című versében érzékelteti, Karinthy legismertebb köl
teményének (Előszó) szállóigévé vált sorait parafrazálva:

„Elmondanám és is mindenkinek.
Elmondanám, de félek: van-e még kinek?

A nyelv is már lázas és sebes és dagadt.
És megromlott végre a fertőzött gondolat.

A világ békét akar és nesztelen,
De van ember, ki mégis embertelen.

S a bűn is már mindennapi játék,
És fáradt a gondterhelt halánték.

Elmondanám és is mindenkinek.
Elmondanám, de félek: van-e még kinek?

Hogy aki félig feljutott, és megszakadt az útja,
Mondd, Karinthy Frigyes, van-e még kiútja?”

E költemények keletkezésekor azonban Beke Sándor olyan fiatal még, hogy e 
versek szomszédságában ott található a remény, az optimizmus, a küzdeni aka
rás hangja is egy jobb, de főleg szabadabb és igazságosabb világért. Ilyen első
sorban a kötetindító prózavers, a Rózsakereszt, melyet magyartanára, Fóris 
Gyula emlékére írt:

„Tanár úr, eszembe jut, hogy az egyik órán 
valaki benyitott, és megkérdezte: vagyunk-e
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még? Mire a tanár úr intett, hogy várja
nak, még nem szabadult fel az osztály, 
különben is jelesre állnak és maradhatnak 
még diákjai. A szünetben pedig egy-egy 
rózsakeretet csináltunk magunknak, és 
asztalunkra tettük. És nézegettük és gyö
nyörködtünk bennük. A tanár úr pedig mind
untalan Kazinczyt idézte: Domine frater 
sit forti animo. És így, idézés közben 
egyszer csak eltűnt... A katedra mögött egy 
légüres tér maradt, egy idézőjel, egy lát
hatatlan szellemfolt, ahová időnként mégis
csak vissza-visszatérünk: a salétromos fa
lak közé, a gázolajjal fölmosott padlóra, 
hogy beüljünk az agyonviselt és telefir
kált padokba, és várjuk, hogy a tanár úr 
lapozza már azt az elkopott sötétkék nap
lót, hogy fölállhassunk, kezünkben rózsa
kereszttel, és felelhessük: Domine frater, 
sit forti animo! Igen tanár úr, itt vagyunk 
még ebben az osztályban. Itt vagyunk még, 
mint köbük bal tenyerében az egymást ke
resztező sorsvonalak.”

Ez a hangulat uralkodik az Estefelé, amikor lenyugszik a törpecsillag című 
versben is:

„Estefelé, 
mikor lenyugszik 
a törpecsillag, 
zárójelek között 
állni meddig lehet?
FIÚK, NE FÉLJETEK,
lőjük le fejünk fölött
azt a megszülető éj-gombát!

Estefelé,
mikor lenyugszik 
a törpecsillag, 
valaki
békéről álmodik:
álma egy szabadságszobor.”

Reményt sugall a Tavaszodik a Budvár felé című hangulatos tájleírás is, de 
talán legkézenfekvőbben a Jövő időben — nyelvtan órán, mely az 1956-os ma
gyarországi forradalom 3 O. évfordulójára emlékezteti a lelkes fiatalokat:
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„mi születni fogunk 
mi jönni fogunk 

mi beszélni fogunk 
mi hinni fogunk 
mi örülni fogunk 

mi nevetni fogunk 
mi szeretni fogunk 

mi emlékezni fogunk 
mi lenni fogunk”

A kötet néhány nagyobb lélegzetű költeménye a 9O-es években íródott. Első
ként a Sütő Andráshoz szóló, A szavak vérpadán címűt kell említeni, amelyet 
199O márciusában a marosvásárhelyi véres események hatására költött, nyil
vánvalóan csalódott hangon, majd hasonló érzést tolmácsol az Illyés Kingának 
ajánlott Erdélyi homály is:

„és fáj már benned a vers,
az ómagyar ének,
hol szavaid fölött
egyre gyűl,
sűrűsödik
az erdélyi homály.”

Ebbe a kötetbe belekerült két ódai szárnyalás, költemény is. Istenes verse, a 
Téged kereslek című hömpölygőén áradó bőbeszédű poéma, melyben az egész vi
lágmindenséget felsorolja, ahol Istent keresi, de ez csak a költemény legvégén
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derül ki: „Istenem / Téged / kereslek...” Másik híres ódája a Tüntető'magnóliák, 
mely szintén Istenhez szól, hiszen a szerző Erdélyországért és minden magya
rért imádkozik, bárhol éljen vagy szóródott szét a nagyvilágban:

„ó,
magyar betűkre csucsorodott 

gyermekszájak,
ó,

tüntető magnóliák, 
susogjatok,

mint a Kárpátok s a Tátra fenyőd, 
mint a bácskai 

véres füvek,
mint az ungvári végeken 

a kikelet hangja.”

Az Erdélyi homály című kötet szabadversekből áll, köztük néhány prózavers
sel (Zsalugáteres ablak, Vendégek, Sétányok gesztenyefasorral stb.). A fiatal köl
tő hangja, képalkotása meglepően egyéni, újszerű, szókincse gazdag. Már e ko
rai versei is igazi tehetségről árulkodnak.

Ismét felgyújtom a mécsest
Beke Sándor:

Ismét felgyújtom a mécsest.
Versimák.

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2OO2

Beke Sándor istenhite valahol rokon a Balassiéval vagy az Adyéval. Ő sem a 
vallás (ok) dogmái szerint imádkozik, hanem — akárcsak említett nagy elődei — 
a maga istenében hisz, imái egyéni hangúak, saját szavaival fordul Istenhez, 
ahhoz a legfelsőbb hatalomhoz, akiben azért töretlenül hisz. Ezt a hitet azonban 
becsüli, féltve őrzi, nehogy ismét visszatérjen ifjúkori kételkedése, istenkere
sése, ahogy az e kötet néhány ifjúkori verséből kitűnik (Valaki hiányzik, Amikor 
már csak epret és málnát árulnak a cigányok).

„ Óvodáskoromban 
amikor úgy tudtam 
hogy mennyben lakó az isten 
szerettem volna 
az utcánkban
sokat járó vándorcigányokkal 
ezüstszínű bádoglemezből 
egyszemélyes rakétát építeni 
hogy felmenjek vele a mennybe
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a nagy trónusos ülő 
szigorú
de jólelkű istenhez 
s megkérjem 
segítsen meg engem 
legyek mint a mesehősök 
s mint az angyalok 
halhatatlan —”

(Amikor már csak epret 
és málnát árulnak a cigányok)

Az istenkeresés a költő ekkor írott verseiben már szorosan összefügg költői 
hitvallásának kutatásával is, hiszen az ihlet is Isten ajándéka. Ezt tükrözi A 
költészet ablakai és a Huszonötévesen című vers.

„És huszonötévesen 
néha
imára kulcsoltam kezem, 
és szobám szögletében,
Istenem,
téged kerestelek.”

(Huszonötévesen)

A felnőtt, érett költő nem tagadja, hogy vissza kellett térnie gyermekkorába, 
hogy Istenhez, hitéhez visszataláljon. Ezt elsősorban kötetcímadó versében vall
ja be:
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„Uram,
visszatérek
a gyermeki szívbe
és felmegyek abba a régi
templomtoronyba,
s a kilátó ablakában
ismét
felgyújtom a mécsest —”

(Ismét felgyújtoma mécsest)

A Hála, Gondviselőm, Bűn vagy az Istenhez szól című darabokban megköszö
ni Istennek mindazt a jót, sót, olykor a rosszat is — nehézségeket, küzdelmeket, 
kilátástalanságot —, amit tóle kapott, de amit le tudott győzni.

„Köszönöm, Uram, 
a kételyt,

s a bizalmatlanságot.
A kilátástalanság felvillanó esélyeit.

Számtalan vereségemet.
Várakozások állomásait.

A parányi túlélések ünnepeit.

Köszönöm, Uram, 
a lélek katakombáiból 

sarjadó hitet.
A szótlanság értelmét.

Köszönöm, Uram, 
a lélek tükrét, 

mellyel szembesülhettem.
A bizalmat, 

hogy életre méltattál.
Köszönöm, Uram, 

a lehetőséget.
A talpam alatti földet.

A tiszta levegőt.
A búzakenyeret.”

(Hála)

A Gondviselőm című versből kitűnik, hogy a költő meghitten „beszélget” Is
tenével:

„Köszönöm Néked, 
azt az egyszerű 
esti imát,
amit eszembe juttattál,
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köszönöm Néked,
Uram,
ezt a fennkölt ébrenlétet, 
a meghitt 
beszélgetést 
köztem és Közted”

Beke Sándor azt vallja, hogy: „A költészet litánia, IMA AZ EMBERÉRT” (A 
költészet ablakai). Ezt teszi azokban az ódai szárnyalás, poémáiban, amelyek e 
kötetbe bekerültek. A rendszerváltás utáni csalódásait is tükrözd Tüntető mag
nóliákban istenhite és költői hitvallása ötvözdídik szüldTöldjének szeretetével, az 
erdélyi magyarság sorsáért érzett aggodalmával. A költemény sodró erejű imád
ságként hat a nagyvilágban éld minden magyarért is, hogy bárhol éljenek, őriz
zék meg magyarságukat és anyanyelvűket:

„De ti,
tüntető magnóliák 

magyarul lobogjatok, 
mint a Kárpátok s a Tátra fenyői, 

mint a bácskai 
véres füvek,

mint az ungvári végeken 
a kikelet hangja, 

mint begyulladt garatok 
fölsebzett kiáltása, 

mint a legeslegelsd szó 
a tulipános bölcsőiben,

Munkácson vagy Besztercebányán,
Ungváron vagy Kolozsváron, 

lobogjatok 
tisztán, 
ti szűz, 

ti hazátlan,
ti békésen tüntető magnóliák!”

Másik hatalmas, hömpölygőén áradó, több oldalnyi terjedelemben, lélegzet
vételnyi szünet nélkül haladó poémája a Téged kereslek. Ebben a bÁfbeszédű 
szabadversben nyolcvanötször ismétlődik a versindító „kereslek” kulcsszó, 
mindegyik külön sorban kiemelve. Ez köti össze a szerteágazó gondolatokat, me
lyek rapszodikusan sorolják fel a természet, a világegyetem különféle jelensége
it az egyszerűtől a legbonyolultabbakig. Elvont fogalmak konkrétakkal, törté
nelmi események a Bibliával keverednek a vers túlnyomó részében, majd csak 
az utolsó sorokból derül ki, hogy mindezekben a költő Isten jelenlétét keresi, hi
szen mindezt Ő teremtette, Ő működteti és őrzi:

„Téged
kereslek
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egyetlen életemben 
Téged 

kereslek 
akivel

annyiszor találkoztam 
akivel

annyiszor beszéltem 
akitől

annyi segítséget kértem 
aki

nélkül
annyira szegény lennék 

és erőtlen — 
Téged 

kereslek 
Istenem...”

Ima Erdélyorsz ágért
Beke Sándor:

Ima Erdélyors z ágért.
Költemény.

Székelykapu Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2OO5

Nem véletlenül nevezi Beke Sándor versimáknak azokat a verseit, melyek
ben „közvetlenül”, azaz saját szavaival fordul Istenhez. Egyik kötetében (Bo- 
dzafa virága, 2OO6) megjelent versében elárulja, hogy már gyermekkorában is 
másként — nem a megszokott, betanult imádságok szövegét ismételgetve — 
imádkozott, ebben különbözött kis osztálytársaitól (Titokban imádkoztam).

A felnőtt, érett költő is a maga istenében hisz, hozzá fordul akkor is, amikor 
szülőföldjéért, az erdélyi magyarság sorsáért aggódik az Ima Erdélyországért 
című ódájában.

Ez a költemény, melyet korábbam Tüntető magnóliák címmel gyűjteményes 
köteteiben többször is közölt, ezúttal, 2OO5-ben Ima Erdélyországért címmel kü
lön kötetben jelent meg. A vers sodró erejű, szabad vers formában írott imádság 
nemcsak az Erdély területén, hanem a nagyvilágban bárhol, bármilyen messze 
tájakon élő magyar lelkű, magyarul gondolkodó, álmodó, imádkozó, azaz magát 
magyarnak valló, tartó emberért „San Franciscotól Uj-Zélandig”:

„könyörögj miértünk,
Uram,

hogy gyógyuljon be a 
magyar seb 
ahol kinyílt,
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hogy a szó
szurok-földeken meggyulladjon, 

mint a reggeli parázs, 
mit hajnali szellő rebesget 

lángra, 
énekre,

égő feltámadásra.”

A szerző maradéktalanul számban veszi mindazokat a területeket, földrésze
ket, ahol magyarok élnek, vagy már a székely és magyar temetődben nyugsza
nak, s ahol jelenleg veszélyben forog az anyanyelv megőrzése, s így a nemzet lé
te, fennmaradása is. Köztük elsősorban szűkebb hazáját, Erdélyországot és a 
környező, magyaroktól még sűrűn lakott tájakat félti, és buzdítja így a megma
radásra: „De ti, / tüntető magnóliák / magyarul lobogjatok, / mint a Kárpátok s a 
Tátra fenyőn, / mint a bácskai / véres füvek, / mint az ungvári végeken / a kikelet 
hangja, / mint begyulladt garatok / fölsebzett kiáltása, / mint a legeslegelső szó / 
a tulipános bölcsőiben, / Munkácson vagy Besztercebányán, / Ungváron vagy Ko
lozsváron, / lobogjatok / tisztán, / ti szűz, / ti hazátlan, / ti békésen tüntető mag
nóliák!”

A poémában rapszodikusan váltakoznak a hosszabb-rövidebb sorok. Ezek 
szünet nélkül, megállás nélkül áradnak végig a versen, művészi eszközök, költői 
képek egész sorát alkalmazva, melyeket a vers kulcsszava, leggyakrabban is
métlődő jelképe, a „tüntető magnóliák” fog össze szerves egésszé (magnólia: a li
liomfélék családjába tartozó, kora tavasszal nyíló, pompás virág, illatos keleti 
díszcserje — az Idegen szavak szótára szerint.).
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Mikor pipepász tor voltam
Beke Sándor:

Mikor pipepás ztor voltam.
Válogatott gyermekversek.

Székelykapu Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2OO8

Beke Sándor gyermekeknek írott versei életének jelentős részét képezik. 
2OO8-ban, a Székelykapu Könyvkiadó kiadásában megjelent Mikor pipepásztor 
voltam, című kötete három gyermekverseskönyv anyagából való válogatás: Ke - 
zemben jégvirág (1996), Bohókás ábécé (1997) és Hajóval a Déli-sarkon (1998).

Ez a kötet 12 hosszabb-rövidebb, kisiskolásokhoz írott verset tartalmaz, de 
kellő magyarázattal óvodások is megértik a szövegeket, és felnőttek is gyönyör
ködhetnek bennük.

A kötet versei rendkívül szellemesek, hangulatosak, gyakori stíluseszközeik 
az ismétlés, az alliteráció, a hangutánzás. Rövid, ritmikus soraik kellemes 
hangzásúak: A homokóra, Tavasz, Ha megáll a falióra, Király is volt Olivér és a 
címadó, Mikor pipepásztor voltam:

„Mikor pipe
pásztor voltam,

gi
gá-gá, 

pipék után 
csak futottam,

gi
gá-gá.

Megtámadt a 
szívós gúnár,

gi
gá-gá,

„pipéimet 
ne hajkurászd!”, 

gi
gá-gá.”

A pulyka című tanítómeseszerű vers szomorú végkicsengésű, s így már ke
vésbé játékos, bohókás, akárcsak az elégikus hangú Nagyapával, este... című is.

„Csillagok, csillagok, 
szépen ragyogjatok,
Olivérnek tüstént 
utat mutassatok!”

Sok milliárd csillag 
ragyogott az égen,
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nagyapót hallgatták 
a nagy fényességben.”

Gyermekverseiben is szülőföldjének tájait ábrázolja {Aranyősz).

A kötet vége felé hosszabb lélegzetű versek olvashatók. Elek apó meséje a hó
ember megszemélyesítésével indul, majd folytatódik, de a tavasz közeledtével 
olvadni kezd és — Elek apó folytatja az érdekes mesét. A szerző— tanulságkép
pen — így vigasztalja a hóember miatt bánkódó gyermeksereget:

„Törpe lett a 
hóember is, 
egyre törpébb, 
gyerekek, 
ez a törvény, 
világtörvény, 
ne féljetek, 
nem tűnik el 
örökre.”

A költő más világrészekre is elvezeti kis olvasóit, hogy legalább képzeletben 
megismerjék, elképzeljék azokat. Hajóval a Déli - sarkon című elbeszélő költemé
nyében megjelennek a pingvinek, fókák, bálnák, rozmárok, sirályok, uralkodik a 
fütyülő hideg szél. így, „Amundsen társaságban” az odalátogató kisgyerek el
csodálkozik a látottakon, de alig várja, hogy újból meleg otthonban, szülei közt 
legyen:
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„Antarktiszon 
voltam én is, 

mesében,
Amundsennel
hajókáztam
merészen.

Nagy utamról 
hazatértem 

sietve, 
édes otthon, 
fogadj meleg 

szívedbe!”

Még erőteljesebben van jelen a szülőföld szeretetének érzése az Előttem, a 
földgömb című versben:

„Az én szülőföldem 
ott az ő szívében, 
kicsi erek mossák 
fényes örömében.
Ősi fenyvesekben 
borvizek csobognak, 
öreg szarvas őriz 
történelmet, múltat.”

Rendkívül szellemes, de tanulságos is a kötetet záró Bohókás ábécé. A szerzó 
a magyar ábécé összes betűivel kezdődő szavakból — alliterációval — alkotja 
meg rövid szakaszait, melyek így rövid, egyszerű mondatokból állnak. Nem 
hagyja ki azokat a betűket sem, amelyekkel csak egyetlen szó (és azok szárma
zékai) kezdődik anyanyelvűnkben. Ilyen az „ly” és a „ty” betű, a lyuk és tyúk 
szavakban.

„Lyukasztóval
lyukas
lyukat

lyuggat.

Tyúklétrán
tyúkocskák,
tyúkólban
tyúktojás.”



101

A Hargita költője
Beke Sándor — Brauch Magda:

Erdélyi harangok.
Versek és verselemzések.

Az előszót írta, a verseket válogatta, 
elemezte és értelmezte Brauch Magda.

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székely Útkereső Kiadványok —
Erdélyi Toll, Székelyudvarhely, 2O16

Beke Sándor, a 2OO9-től megjelenő Erdélyi Toll című irodalmi és művelődési 
folyóirat alapító főszerkesztője sokkötetes költő. Már legkorábbi darabjaiban is 
egyéni, sajátos hangot üt meg, ami elhatárolja őt mind a költő-elődöktől, mind 
kortársaitól. Leginkább a Hargita megéneklőjének nevezhetjük, mert — jóllehet 
egy nagyvárosban, Brassóban született, és ott élte le gyermek- és ifjúkorát — 
életének eddigi nagyobbik része Székelyudvarhelyhez és környékéhez kötődik.

Ebben a két részből álló kötetben (Beke Sándor — Brauch Magda: Erdélyi 
harangok. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2OO6) Beke Sán
dornak 27 hosszabb-rövidebb költeménye, majd ezek elemzése, értelmezése ta
lálható. Ez utóbbiak a stilisztikából doktorált Brauch Magda tollából valók, aki 
az itt olvashatókon kívül is több Beke-verssel foglalkozott, többek között a szer
ző istenes verseiről szóló tanulmányában, mely könyv formában külön is megje
lent (Téged kereslek. Beke Sándor istenes költészete, Erdélyi Pegazus Könyvki
adó, Székelyudvarhely, 2OO6.) vagy A vers megközelítése című kötetében (Con
cord Media Jelen, Arad, 2OO9).

Beke Sándor tematikája sokoldalú, de jelen kötetben is előkelő helyet kap 
négy fő témakör: a szülőföld szeretete, az istenhit, a szerelem és a vissza
emlékezés, a nosztalgia.

A szeretett táj, a természet — mindenekelőtt a Hargita — több, e kötetben 
olvasható versében is jelen van, nemcsak valóságosan, hanem gyakran szim
bolikusan is a kitartás, a megmaradás, az összetartozás és összetartás jelképe
ként (Erdélyi harangok, A téli Hargita, Ember a havason, Decemberi fenyő stb.).

,,A halk zörrenésekre figyelmeztetett, 
s a madárdalokra, 
a havas lélegzetvételére.
Amikor hallgatott,
szíve azt dobogta,
hogy a Hargita szent,
magasztos épület:
falai a hű székelyek,
ablakai a meggyötört lelkek,
cserepei a szakállas fenyvesek.
Halk szóval vallotta,
hogy ez a hegy lelkiismeret:
havasi virágcsokor a lélek asztalán.”

(Ember a Havason)
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A táj szeretete olykor nem választható el vallásos, istenes verseitől. Ima Er - 
délyországért című poémájában Isten áldását és segítségét kéri nemcsak az Er
délyben, hanem a világ bármely területén élő magyarok számára, de ide sorol
ható Ima a Hargitán című kissé pesszimista hangú költeménye is.

„Itt az aljban elhagyja a fákat 
a napsárga lomb, 
s miközben érted imádkozom, 
hegyem,
hullnak, egyre hullnak a levelek, 
egymásra avarulnak, 
s pördülnek-vonaglanak a szélben: 
árva kiáltások a kétségbeesésben.
Vad neszek járják zugaidat
a sötét éjszakában,
falánk farkasok barangolják testedet,
érdes kezével cibálja üstöködet
az ősz-kapitány,
a letaroló elmúlás katonája.
De ne félj, hegyem, 
nem vagy egyedül 
a pusztulás és újjáéledés 
örök mítoszában.

Az álmodó bérceken 
megsimogatom arany koronádat,
Hargita,
Te, az erdélyi havasok királya — 
ünneplő vén őzbak a Kárpátok felett.”

Versimáknak is nevezhető istenes darabjai között itt kiemelhető terjedelmes 
Téged kereslek című poémája, mely az elemző szerint: „Hatalmas, hömpölygőén 
áradó poéma, mely több oldalnyi terjedelemben, megállás, lélegzetvételnyi szü
net nélkül halad a végkifejlet felé.” A hosszú sorolásban, rapszodikusságban, a 
költő a természet és a világegyetem jelenségeiben, ásványokban, kémiai köté
sekben, történelmi eseményekben, konkrét dolgokban és elvont fogalmakban 
egyaránt Istent keresi. Istenes verseiben saját szavaival fordul a Teremtőhöz, 
„beszélget vele”, olykor alkudozik is, akárcsak nagy elődei, Balassi vagy Ady 
(Bűn). A szó nemes értelmében vett alkalmi verset ír II. János Pál pápa halá
lára, melyben méltó emléket állít a lengyel származású egyházfőnek (A szeretet - 
nek nincsen temetője).

„Mikor a szél 
becsukta

a koporsódon pihenő 
Uj Testamentumot, 

fölsírt a lelkem:
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„Köszönjük Őt néked,
Lengyelország!”

Isten
megáldotta munkádat,

Karol Wojtyla,
— a Szentlélek akaratából 

II. János Pál —, 
szelíd arcod 
szép emléke 

maradjon meg nékünk, 
lengyel szíved,

melyet az emberiségért áldoztál, 
fényeskedjék

az angyalok birodalmában, 
s a csillag,

mely lelkedből születik, 
ragyogjon

holnap is felettünk!”

Szerelmi lírájában őszinte, bensőséges hangot használ. A közös élményeket, 
az összetartozás tényét gyöngéd hangon fejezi ki. Vallomásai forró érzelmekről 
tanúskodnak e kötetben válogatott szerelmes verseiben is: Szeretnék vers lenni 
benned, A felidézett város.

Gyermek- és ifjúkori élményeit és az ezekhez fűződő érzelmeit nosztalgikus 
hangú versekben idézi fel (Visszautaznék...). Más verseiből megismerjük szüleit, 
nagyszüleit, akiknek méltó emléket állít: A tiszta szoba illata, Király és királynő 
az ősi házban, Mint égi madarak.

„A Föld forog, 
de van vonzereje, 
az iskolában tanultuk, 
a göndör hajú tanító néni 
tanított erre 
földrajzórán,
mondtam nagyanyámnak, 
nagyanyám a fejét csóválta, 
s napnyugtakor, 
mikor a csordajáró úton 
a tehenek is elindultak hazafelé, 
elmosolyodott ennyi balgaságon.
Mintha látta volna, 
a dombok mögé bújó 
narancsvörös Nap után 
már mi 
következünk:
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a göndör hajú tanító nénivel 
s a libákkal együtt 
repülünk 
madarakként 
a világegyetembe^ ”

(Mint égi madarak)

A tisztelet és megbecsülés hangján emlékezik meg egykori magyartanáráról, 
Rózsakereszt című prózaversében. Elmondja egykori naiv gondolatait életéről, 
halálról, mennyországról (Csillagok leszünk az égen, Amikor már csak epret és 
málnát árulnak a cigányok).

,, Gyermekkoromban 
esténként
felmentem a padlásra, 
háztetőnkről
eltoltam néhány cserepet, 
hogy jobban lássam 
a ragyogó eget.
Itt szőttem álmaimat, 
s fényes rakétával 
felküldtem ő'ket, 
hadd barangolják be 
a titokzatos Tejutat.
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És szinte láttam, 
hogyan tágul s foglal el 
mind nagyobb tereket 
a világegyetem, 
s azt is tudni véltem, 
hogy azért tágul a kozmosz, 
mert az életüktől 
megváló emberek 
felszálló lelkéből 
csillag születik.”

Ebben a kötetben is helyet kap a szerző elbeszélő költeménye, az Álom a 
Titanicon, mely külön kötetben is megjelent. A költő saját, gyermekkori emlékét 
eleveníti meg, azt a mozzanatot, amikor gyermekkorában a televízióból megis
merkedett az elsüllyedt hajó történetével. „Érzékeny, tiszta gyermeklelkem (...) 
beleremegett a fájdalomba (...) ahogy telt az idő, egyre nőtt, terebélyesedett tu
datomban az óceánjáró szomorú emléke” — írja A szerző vallomása című utó
szóban. így, a magyar irodalomban — tudtommal — páratlan emléket állít en
nek a tragikus eseménynek (legalábbis ebben a formában), megrázó, ám roman
tikus mesét szőve hozzá, egy szerelmespár szomorú történetét. (Félreértés ne 
essék: mind a 27 válogatott költemény mestermű, de már ezért a lírai hangú 
epikus műért is érdemes fellapozni a kötetet.)

„...Hullámsírján 
széntől füstölög a kazánház, 
mintha hallanám 
a gépterem zakotáját, 
dolgoznak a gépek szivattyúi 
és történelmi útján, 
a jégbe fagyott óceánon, 
tovább sípol és dübörög 
a fekete vízi gőzös, 
az élő nosztalgia.

h

Ragyognak a kék hullámok alatt 
a Titanic ablakai a mélyben —
A fémóriás örök álmát alussza 
az óceán szívében.
Az elsüllyedt hajón, 
a sárga homok-színpadon 
kék nadrágban és fehér zakóban 
az atlanti zenészek 
egymás mellé sorakoznak.
Eló'veszik hangszereiket, 
miután fogadalmat tettek:
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amíg tart ez a vigasztaló álom, 
szerelmünk himnuszát 
zengik örök időkön át 
az óceán szíveben.

(Alom a Titanicon)

Az általában szabadvers formájában írott művek stílusa változatos, szokat
lan, váratlan költői képek váltakoznak az egyszerűbb kifejezésmóddal.

A válogatott verseket követő műelemzések általában esszéstílusban íródtak, 
közérthetően, idézetekkel is megtűzdelve, az olvasó érdeklődését fölkeltendő 
módon, ám a versek stílusát és a költő érzelmeit, gondolatait is nyomon követve 
és közvetítve az olvasó számára.

A Hargitán, az álmodó bérceken
Beke Sándor — Málnási Ferenc:

Az álmodó bérceken.
Beke Sándor: Versek.

Málnási Ferenc: Beke Sándor verseinek stilisztikai elemzései.
Az előszót írta, a verseket válogatta Málnási Ferenc.

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székely Útkereső Kiadványok —
Erdélyi Toll, Székelyudvarhely, 2O16

„Aki verset olvas, 
annak a lelke ünnepel, 
ezért luxuscikk 
manapság a vers —” 

(Beke Sándor: Luxuscikk)

Ennél találóbb, pontosabb kifejezést még sohasem hallottam a vers — és eb
ből következően általában a szépirodalom vagy minden művészi alkotás — jel
lemzésére. Sajnos, mint az e Beke Sándor-vers folytatásából is kitűnik, „manap
ság egyre kevesebb / embernek van lelke”, aki e luxuscikket megengedi magá
nak.

A művészek mégis alkotnak, a költök verseket írnak, mert nem tehetnek 
mást. „írtam, mit is tehetnék? A költő ír, a macska / miákol és az eb vonít” — 
vallja Radnóti Miklós egy olyan korszakban, amikor ez az írás veszélyes is volt 
számára, és kortársa, József Attila is így látja: a „költő ... fél és így dalol”.

Beke Sándor, a Székelyudvarhelyen élő költő évtizedek óta írja verseit, nyil
ván ő is azért, mert mást nem tehet, hiszen tehetséggel megáldott-megvert köl
tő. Köteteinek, irodalmi munkásságának felsorolását az olvasó megtalálja egy 
nemrég megjelent kötet utolsó részében (Beke Sándor — Málnási Ferenc: Az ál
modó bérceken. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2O16.).

Ez a közös kötet értelemszerűen két részből áll: Beke Sándor válogatott ver
seiből és ezek magyarázatából, stilisztikai elemzéséből. Ez utóbbiak Málnási Fe-
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rene tollából valók, aki a verseket válogatta, és előszót is írt a kötethez. Ez 
utóbbiban jelzi, tematikus rendbe szerkesztette a válogatott verseket, ennek 
megfelelően a versválogatás nyole témára oszlik.

Az Ember a havason eím alatt közölt versek nagyrészt tájleírások. Beke Sán
dor a Hargita költőjének nevezhető elsősorban, mert a szeretet és esodálat hang
ján ír erről a tájról, kiterjesztve érzelmeit az egész Székelyföldre, sőt az egész 
Erdélyre. Ilyen versei többek között az Adventi koszorú, az Elégia a Hargitához 
eímű hosszú leíró költemény, melyben aprólékosan, mindenre kiterjedve eleve
nedik meg a hegyvidék élő és élettelen világa. Különösen megihlette a szerzőt a 
téli, hóborította táj (A téli Hargita, Decemberi fenyő, Karácsony a Hargitán stb.j.

„Gyolesszínű lett az óriás, 
a hegy,
mély hangú évszak 
költözött ide, 
a tél, az ismerős, 
az izmos évszakvándor, 
a nagy hidegben 
nem tétovázott sokat: 
havasi gyopár
jégvirágokat kareolt 
kis kunyhóm ablakára.

A fenyők
fehér eserepei alatt 
esillogó tűlevelű 
tinesek között 
kézen fogva 
muzsikálnak, 
s körtáneot járnak 
a sűrűn hulldogáló 
hópehely-virágok.”

(A téli Hargita)

Másik témaesoportba tartoznak a nagyszüleinek örök emléket állító versek: 
Király és királynő az ősi házban, A csikókályha, A tiszta szoba illata, Szép pihe - 
nés stb. Nosztalgiával jellemzi az idős emberek környezetét, otthonát is, amit ő 
kisgyerekszemmel figyelt meg annak idején.

„A temető mindig megnyugtat, 
mert arra gondolok, 
ilyen szép pihenése 
nem lehet másnak, 
esak annak,
aki szeretettel szerette a népét, 
a földet, a fát és a házat.”

(Szép pihenés)
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A Tavaszodik a Budvár felé címmel jelzett harmadik témakör kiemelkedő po
émája a Védtelen évek. Már maga a cím is sokatmondó: olyan évekről — hozzá
tenném: évtizedekről szól, melyeket nem volt könnyű átélni (az átélni főnévi ige
név a vers kulcsszava). A költő felidézi a tejesüvegek csörömpölésétől kezdve a 
hajnali sötét utcákon az egész „európai maszkabált”, de visszamegy a bibliai 
időikbe is, majd ismét saját sanyarú gyermekkorába, a hetvenes évekbe, de nem 
feledkezik meg a birkenaui haláltáborokról, sőt az 1954-es világbajnokság dön
tőjéről sem. Olyan idÁíkről és eseményekről ad „hiteles tudósítást”, amelyekről 
nem lehettek még személyes élményei, nem élte át, de átérezte őíket:

„ átélni 
azt 
a

nagy
ünnepet

is
amikor
lobogói

lengenek
a

felszabadult
eszmének

a
gondolatnak

s
az
éj

orgonabillentyű
bordáin
ujjaival
játszani

kezd
a

világ
mindenség”

Mint költő tenyerében a sorsvonalak címmel gyűjtötte egybe Málnási Ferenc 
— tematikájuk okán — az egykori költők vagy a szerző számára meghatározó 
egyéniségek emlékének szentelt verseket. Itt kap helyet egykori magyartanárá
nak emlékére írott prózaverse, az Illyés Kinga előadóművésznek ajánlott Erdé
lyi homály, Ady Endréhez két verse szól: Ady Endre sétái és Nagyvárad, Rad
nóti Miklós emlékéhez a Megíratlan vers a noteszből. A szavak vérpadán című 
versében a „pusztakamarási csillagot”, Sütő Andrást köszönti.

„Sompolyog a Körös. Halál-falevelek zöngicsélnek.
A levegő párájában szunnyadozik a tizenkilencedik 
század. És zakatolni kezd a sárga villamos. Döcög
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a konflis. Léda párizsi parfümje lebeg a levegőben.
Ady fáradt keze meg-megsimogatja a vénhedt 
épületek újrameszelt homlokzatát...
(...)
Remegő kezek dédelgetik a pirosló asztalterítőt.
Magyar poéta ujjai simogatják a sebzett önérzetet.
Az ideiglenes békét. Kitapogatják a világmindenség 
porcikáit. A költészet csigolyáit. A Holnap városában.
Ünnep van mégis itt! Az ősz nem is olyan silány.
A Körös mintha belefolyna a holnap szívébe.
A költészet szívkamráiba. A poéták önkényuralma 
kezdődik. Borzong a szellem arisztokráciája.
Szent Mihály napján láthatatlan konflisok töltik be a 
város főterét és kiszállnak belőlük a költők és kezet 
csókolnak a Körös partján várakozó múzsáknak-------

(Nagyvárad)

Ebben a csoportban kerül néhány ars poeticaszerű verse: a Tudósítás, a már 
említett Luxuscikk, az Elmosolyogtam magam, valamint két képvers: A könyv 
szerencséje és az íróeszköz.

Istenes verseinek fejezete itt a Fölemel az Isten című ciklus. Ez a Bűn című 
versével indul, melyben saját szavaival könyörög Istenhez bűnbocsánatért 
(akárcsak egykor Balassi Bálint), majd hívő gyermekkorára emlékezik Ismét 
felgyújtom a mécsest című versében, és A kisgyermek imája címűben. A Mi
atyánk imádság mondatait kifejező, magyarázó, értelmező nagy poémája Az én 
Miatyánkom. A hófehér galamb című darabban Dávid Ferencnek állít emléket a 
reformáció ünnepén.
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„Hátizsákot hordozok,
Uram...
Hátamon hordom 
nap mint nap 
és viszem magammal, 
bárhová megyek.
A súlyt.
A terhet.
A koloncot.
Ólomkatona vagyok már.
Szinte mozdulatlan ember.
Segíts,
Uram,
mert roppantul nehéz a súly:
miatta
omlik össze
emberségemben valami, 
meglazultak bennem 
a lélek kötései.”

(Bűn)

Szerelmi lírájának néhány darabját foglalja össze a Szeretnék vers lenni ben - 
ned című ciklus. A versek — A felidézett város, A tárgyak között, Szeretlek, Ha..., 
Betűk, Vallomás, Szeretnék vers lenni benned — boldog, beteljesült szerelemről 
szóló gyöngéd, bensőséges hangú vallomások.

„Arcod elfújná a szél, 
ha porból lenne.

Szép szavad felszállna, 
ha ködből lenne.

Hangod elhervadna, 
ha virágból lenne.

Szerelmed mindig megmaradna, 
ha csillagból lenne.”

Nosztalgikus hangot üt meg a gyermekkorára emlékező verseiben a ciklus 
címadó verse: Visszautaznék... A költő, az egykori pajkos, életrevaló gyermek 
emlékeit gyűjti csokorba, minden apró részletre kitérve. Szokványos, minden
napi gyermekkor ez, ám egyszersmind jellemzi az adott történelmi-társadalmi 
korszakot is (a múlt század hatvanas-hetvenes éveit). Több hasonló tárgyú vers 
óvodás és kisiskolás emlékeiről szól: Kék lagúna, Születésnapi fényképezkedés, A 
kóstoló stb. Ezekben, valamit A háromnegyedes hegedű címűben szüleinek is 
emléket állít.
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„Visszautaznék gyermekkoromba, 
nem repülővel, 
hanem zakatoló, 
zöld személyvonattal, 
s a nyitott ablakból 
hallgatnám a visszafelé 
pörgetett
gyermekkori mesét.

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

(Visszautaznék...)

Az Aranymag című ciklus nagy részében képverseket vagy rövid költeménye
ket talál az olvasó. A modern képverseket nemcsak a formai bravúr jellemzi, ha
nem mélyértelmű gondolatokat is közöl bennük a költő, általában rendkívüli 
tömörséggel (A színész halála, Mintha..., A kirakatrendező néni, Melegítés). A 
képversek sorainak ötletes elrendezése tükrözi, visszaadja a vers címében jel
zett dolgot, fogalmat (Szaladgálás, Karácsony, Gyertyaláng, Könnycsepp). Köz
tük legmegrázóbb talán az egész kötet legrövidebb darabja, az Állomás című 
képvers, melynek nominális felépítésű (predikatív viszony nélküli) mindössze 
három szava az emberség, a világ kirívó ellentétét fejezi ki:

„R
ozs 

dás sz 
ögesdró 

ton
h a r m a t c s e p  p.”

Ezzel a verssel és társaival Beke Sándor a mai modern kor költészetének 
egyik legtehetségesebb képviselőjének nevezhető. Ezt bizonyítják Málnási Fe
renc szakértő verselemzései is.
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Csengő csendül, csillag csillan 
oregapo mesejeben

Beke Sándor — Málnási Ferenc:
Csengő csendül, csillag csillan.

Beke Sándor: Gyermekversek.
Málnási Ferenc: Beke Sándor gyermekverseinek 

stilisztikai elemzései (I.)
Az előszót írta, a verseket válogatta, 

a könyvet szerkesztette dr. Málnási Ferenc.
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székely Útkereső Kiadványok — 

Erdélyi Toll, Székelyudvarhely, 2O17 
•

Beke Sándor — Málnási Ferenc:
Oregapo mesejeben.

Beke Sándor: Gyermekversek.
Málnási Ferenc: Beke Sándor gyermekverseinek 

stilisztikai elemzései (II.)
A verseket válogatta, a könyvet szerkesztette dr. Málnási Ferenc. 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székely Útkereső Kiadványok — 

Erdélyi Toll, Székelyudvarhely, 2O17

A Beke Sándor — Málnási Ferenc: Csengő csendül, csillag csillan és Öregapó 
meséjében című könyvek Beke Sándor gyermekverseit, valamint azok stilisztikai 
elemzését tartalmazzák, Málnási Ferenc tollából.

A 2O17-ben megjelent Csengő csendül, csillag csillan című kötet Beke Sándor 
rövidebb, főleg kötött formában, ritmikus sorokban írott verseit gyűjtik össze. 
Ezek túlnyomó része többé-kevésbé tréfás hangú, kisgyermekekhez szóló rövid 
vers (Tavasz, A homokóra, Ha megáll a falióra, Mikor pipepásztor voltam, Ki
rály is volt Olivér stb.) Elégikusabb kicsengésű a tanítómesének is beillő A puly- 
ka, a Nagyapával este..., az Aranyősz és az Elek apó meséje.

Hosszabb lélegzetű gyermekversek a Hajóval a Déli-sarkon, mely egy képze
letbeli utazást ír le, valamint az Előttem a földgömb, melyből a szülőföld szere- 
tete árad.

A kötetzáró Abécéiskola — melyet a szerző Olivérnek, unokájának ajánl — a 
magyar ábécé betűivel kezdődő, alliteráló, szellemes négysorosokból áll. Alkal
mas arra, hogy a kisiskolások alaposan megismerjék és játékos formában gya
korolják a betűket, az írást, egyszersmind új szavakkal, kifejezésekkel gazdagít
sák alakulóban, fejlődőben levő szókincsüket.

„Cica cirokseprűt cibál, 
cifra cipőt cipel Cézár.
Cilinderes citerázón 
cukrász cukormázat cifráz.



113

Csipkés, csodás csillagösvény 
csodaszarvas csillagútján. 
Csodaszarvas csodaborja 
csillagfényben cselleng, császkál.

Dalnok dalol, dobos dobol, 
dombon délceg dámvad delel, 
dongó donog, Dorisz dohog — 
dudorászó dajkamese.

Galagonyagallyon gébics, 
gesztenye fán gerle gubbaszt. 
Gólya gázol, gúnár gágog, 
galambdúcban gáláns galamb.

Kecses kecskegidát kerget 
kert közepén kuvasz kutya. 
Kalamajkás koncertjével 
kecsegtető kecskebéka.

Sarkcsillagon sárga sétány, 
Sára sétahajón sétál.
Selymes sárkány suhan-suhog, 
sötétségben sípszó sikolt.

Szajkó szalmaszálat szállít, 
szarka szélkakassal szájal. 
Szabadtéren színész színlel, 
szmokingjára szalma szállong.

Tata tanyán tinót terel, 
tarisznyában tülköt tárol. 
Teliholdkor töklámpásnál 
tereferél, tréfát teremt.

Zebra zörgő zabot zabál, 
zajos zörej zergét zavar. 
Zápor zihál, zajong, zúdul, 
zúgó-zengő zenebona.
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Zsindelytetón zsindelyezo, 
Zsigmond zsúp fedélen zsúpol. 
Zsibvásáron zsonglőr zsongít, 
zsinórdíszen zsiráfcsikó.”

A második kötet — Öregapó meséjében — hosszabb, a prózához közel álló 
verseket tartalmaz, bár itt is találunk néhány rövid, ritmikus sorokból álló, kel
lemes hangzású és hatású darabot: A mackó és a hóvirág, A szomjas őzike, A kis 
horgászfiú, A kíváncsi pele, Szüret bál Nagyfaluban stb.

„Begyűlt már a 
falu népe, 

kicsi, nagy és 
falu vénje, 

ünnep van ma, 
szüreti bál, 
még az ég is 

úgy muzsikál.

Táncot ropnak, 
büszke csárdást, 

jaj, be szépen 
muzsikálnak,
Nagyfaluban 
nagy a lárma, 
csoszlegények 
kurjongatnak.”

(Szüreti bál Nagyfaluban)
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A három hosszabb lélegzetű költemény inkább verses mesének nevezhető. A 
Góbé Miska rövidebb-hosszabb sorokból álló tréfás történet, mely egy székely fa
lu farsangi hangulatát, mulatságait mutatja be. Góbé Miska csak egy összeesz- 
kábált rongybaba, aki Mesefalván, farsang idején fűt-fát ígér az őt körülvevő 
embereknek, majd miután egyszerre széjjelszakad, átveszi a helyét, az ígérete
ket folytatva, a bíró, a tanító, sőt még a pap is, de az o szavaik is komolytalanok, 
hiteltelenek. (Bár a szerző nem győzi hangsúlyozni, hogy farsangi tréfáról van 
szó, lehetetlen nem gondolni a népet, népeket bolondítókra.)

Nem mese, de hosszabb költemény egy akvárium részletes bemutatása, a 
Szépséges kislakók. Talán ez a kötet „legszínesebb” verse — bár a szerző a szí
nekkel másutt sem takarékoskodik. Felsorolja az akvárium összes kis lakóit, 
név szerint (amit csak az akvárium-tulajdonosok ismerhetnek), leírja mozgásu
kat, viselkedésüket, a buja növényzetet, a tényeket, az egész csillogó-villogó kü
lönös kis világot, a lakás díszét.

A kötet befejező, egyben leghosszabb darabja az Öregapó, őzike és a csillagok. 
Először az öregapó és környezete jelenik meg, mesebeli formában, majd találko
zása útitársával, az őzikével. Ketten érnek el a Hold és a csillagok közé. A költő 
itt bemutatja mind a 12 csillagképet, s így ezeket a gyermekolvasóknak mesés 
formában van alkalmuk megismerni.

h

A Csengő csendül, csillag csillan és Öregapó meséjében című kötetek gyer
mekverseit Málnási Ferenc stilisztikai elemzései követik. Előszavában az elem
ző kiemeli az anyanyelvi oktatás és nevelés fontosságát, és a szépirodalmi szö
vegeknek ebben játszott fontos szerepét. Sokoldalú, részletes szövegelemzéseivel
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arra törekszik, hogy a gyermek-olvasók még tökéletesebben értsék meg és érté
keljék Beke Sándor verseinek költőiségét, fedezzék fel bennük anyanyelvűk 
gazdagságát, szépségeit, kellemes hangzását, különös — talán eddig ismeretlen 
— szavakkal, kifejezésekkel ismerkedjenek, barátkozzanak meg, gazdagítsák 
egyéni szókincsüket.

Erre törekszik Málnási Ferenc a költői eszközök, szóképek, hasonlatok, betű
rímek, művészi jelzőik és egyéb stilisztikai eszközök, eljárások aprólékos, hiány
talan bemutatásával.

Erdély kapujában
Beke Sándor:

Erdély kapujában.
Versek.

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Erdélyi Pegazus Könyvkiadó, 
Székelyudvarhely, 2O17

Új Beke Sándor verskötet jelent meg 2017-ben az Erdélyi Gondolat és az Er
délyi Pegazus könyvkiadó közös gondozásában.

Az olvasó számára az eddigi hagyományos Beke-versektól eltérőnek tűnik a 
kötet anyaga és stílusa is, mintha részleges stílusváltással találkoznánk. Azért 
nem teljessel, mivel jó néhány versben a költő korábbi hangja is felismerhető, 
így rögtön a kötetcímadó versben, mely — mint annyiszor már — a szerzőnek a 
szülőföld iránti rajongó szeretetét tükrözi.

„Öreg kapuzábén tündöklő csillag, 
tulipán, palmetta, inda, szőílőfürt.
Engedj be zsindellyel födött kapudon 
te élő mítoszt üzenő anyaföld.”

(Erdély kapujában)

A kötet hat ciklusra oszlik, s bár verseinek hangja mindenütt változatos és 
vonzó, az uralkodó tónus általában a csalódottság, a lemondás, a kiábrándult
ság. Kivételt csak a tájleíró és a szerelmes versek képeznek.

A táj, a szülőföld szeretete az első részben van jelen — címe: Áldás az egész 
— mindössze 5 versben, melyből kettő ötletes képvers (Fátyolos habruhában és 
Szélcsend a havason), de a költő ragaszkodását kifejező megható vallomást: Ez a 
föld, a kiábrándulás hangja követi egy háromrészes „alkalmi” versben, melynek 
főcíme: Ünneprontó sorok a Magyar Kultúra Napján. A keserűség és csalódás 
keltette cinikus hangú darabokhoz prózai magyarázattal is szolgál: Székelyud
varhelyen, egy bisztróban, a kolozsvári költőik által megrendezett Magyar Kul
túra Napján a helybeli erdélyi és a magyarországi meghívott költő-vendégek 
verses esti előadására csak kevesen voltak kíváncsiak, és még azok közül is el
mentek néhányan az est folyamán. Ezek után Beke Sándor úgy érzi, nem kerül
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heti meg a rendezvényen a szervezők által is feltett-feszegetett kérdést: Van-e 
erdélyi irodalom? (Szerény véleményem és tapasztalataim szerint: van és lesz is 
— többé-kevésbé színvonalas, de ez szubjektív megítélés kérdése —, de ezúttal a 
szervezésben és a helyszín megválasztásában volt a hiba.)

„A bisztró fölött lakik Ákos, 
aki a Magyar Kultúra Napján 
papucsban lejött ebédelni 
s közben megtisztelni 
Lászlót, Balázst meg Jánost.

Evés közben 
szóhoz juttatta Lászlót, 
de a második fogásnál 
már bedugta a fülét: 
csillogó ezüstvillával 
ette meg a lángost.

A harmadikat, Jánost, 
meg sem hallgatta Ákos, 
a kultúra napján 
sörözés közben
egy hölggyel diskurált, s árulta 
a szomszéd asztalnál ülőknek 
a telket, az autót, a házat, a várost.”

Elégikus hangvételű versek kerültek az Ittfelejtett csönd című ciklusba. Kilá
tástalan sorsú öregemberekről szól a címadó vers, Az énekes madár, A ház la
kója, talán csak az unokák számára varrogató nagymama talál még némi örö
möt az életében (A varrógép). Meghatóan szép elégiával tiszteleg a költő egykori 
diáktársa emléke előtt (Brassóban a régi várfal alatt). Az elfajult világ című vers 
hangja viszont menthetetlenül borúlátó:

„Lefelé tart
az erkölcs síkos csúszdáján 
az emberi jellem.

Csak azt nem tudom, 
meddig bírja még e zuhanást 
a lélek?”

Az Indulok Veled magamban harmadik ciklus tárgya a szerelem, illetve álta
lában a nő, az asszony, a múzsa, így derűsebb hangot üt meg a költő. A ciklus- 
címadó versben a kulcsszó, az „indulok” ige úgy kétsoronként ismétlődik, de je
lentős funkciója van, mert az indulás célja a személyes találkozás. A hatást fo
kozza a szavak szellemes variálása:
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„Indulok magamban Veled, 
indulok veled magamban, 
magamban Veled indulok, 
magamban indulok Veled.”

A lélek, Egy pincérnőhöz, A csók és a Juhász Gyula című verse általában a 
női nem jelentőségét emeli ki (a költő számára).

A következő ciklus, a Kincs című, többnyire filozofikus tartalmú képversekből 
áll, modern, szellemes, érdekes formában „megrajzolva”. A rövid szövegek meg
figyelésen alapuló tényeket, igazságokat tartalmaznak, így a Kincs című indító 
darab vagy a Szendvicsdísz, Az utolsó kérdés vagy A forrás, A híd stb.

„Mi szép
gondolat az elmédben 

ragyog, szívbéli 
forrás az.

Va
gyon.”

(Kincs)

szív arca 
„A nek van,

a szívnek szeme van, 
a szívnek szája van, 
a szívnek füle van.

A szívnek szíve 
is van.”

(Szendvicsdísz)
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Az Ezüsthintó című ötödik rész a legelvontabb, gondolati, filozofikus darabo
kat tartalmazza, néha szürreális képekkel (A pórul járt macska, Téboly, Alom, 
Kifordított világ). (Ez utóbbi cím még találóbb lenne, talán az egész könyv szá
mára). Alapigazságokat vagy -helyzeteket tükröznek az egyszerűbb hangú ver
sek is: Új tárgy, Politikai karantén, Az üzemi tanácsos monológja.

„Amíg nem tudnak téged 
máshoz hasonlítani, 
addig nem találnak 
hibát benned.”

(Új tárgy)

Az utolsó fejezet: Szerelmek, párducok, középkor Molnos Zoltán festményei 
alá írott versek. Bár láthatatlanban, de megállapítható a szövegek alapján, hogy 
szürrealista festményekről lehet szó. Erről tanúskodnak a szerelemről szóló 
szövegek: A királynő, A létra, A lány, aki szeret, de méginkább az „elrettentő
nek” képzelt Fejek (Középkori lidérces álom), A párduc, Igazság, Telefon madár
ral, A Hold alatt stb. Talán a festmény hiányában is leginkább elképzelhető a 
Körök a gőzölgő tó vizén:

„Estefelé van, 
késő délután, 
az emlékek 
országában 
szívére 
fűzött 
rózsával 
szerelmes 
férfi jár 
a lélek taván.”

Virágok Isten kertjében
Beke Sándor:

Virágok Isten kertjében.
Versek.

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2O17

Beke Sándor egyik legújabb, 2017-ben, az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gon
dozásában megjelent kötete két, egymástól teljesen különböző részből, illetve 
ciklusból áll.

Az első rész, melynek alcíme A szénásszekér, a szerző korábban megszokott 
hangján szól, és versalkotási módja is a régi: hosszabb-rövidebb sorokból álló 
szabad verseket tartalmaz. Ezek túlnyomó része szerelmes költemény, melyek
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ben talán az eddigieknél is mélyebb, őszintébb, meghittebb hangon szól kedvesé
hez. Bár a kötet címadó verse, azzal a címmel nincs jelen (ki tudja, miért?), még
is tökéletesen beleillik a ciklus felépítésébe, hangvételébe, hiszen e költemények 
gyakori építőelemei a virágok, nem is annyira metaforikus vagy szimbolikus ér
telemben, hanem elsődleges, valódi jelentésükben, így egyenesen virágénekek
nek nevezhetők. Ilyen az Éjszakai virágcsokor, Könyvjelző, A vers varázslata, 
Lány a virágmezőben vagy a „valódi” Virágének, melyben a virágnevek latinul és 
magyarul is jelen vannak, de ennél még több mezei virág jelenik meg a nyárbú
csúztató A szénásszekér című versben, melyben a szénával együtt a nyár virágai 
is a szekérre kerülnek, s így „rend és tisztaság” lesz a mezőn, de eltűnnek színei, 
díszei:

„szép, sima lesz a mező, 
mintha valaki
különös rendet teremtett volna rajta, 
évszakváltás előtt lekaszálta 
szőnyegéről szeretett virágainkat.
Rend lesz most és tisztaság 
a réten, a mezőn.
Csak az utolsó mezei virágok 
hullámzó emléke 
marad nekünk”.

A „virágénekek” mellett más, meghitt hangú szerelmi vallomásokat, őszinte 
érzelemről tanúskodó verseket is tartalmaz ez a ciklus, melyeket a költő több
féle módon és formában tolmácsol. A hosszabb versekben néha egy-egy kulcsszó 
uralkodik, e köré csoportosulnak a gondolatok, például a Ha úgy érzed címűben 
ilyen a „természetes” szó (állítmányként):

„Olyan természetes, 
mint amikor 
a vacogó hidegben 
az ablakpárkányra 
repül az éhes cinege 
és félénken csipegetni kezdi 
a jégkristályokat 
a homályos ablaküvegen.

Olyan természetes, 
mint az,
hogy most is rád gondolok...

Ne félj hát, 
ha úgy érzed, 
hogy szeretlek.”



121.

A Még mindig szereltek címűben ismétlés, illetve refrén a „Telik az idő", kifejez
vén, hogy ez nem befolyásolja a maradandó érzelmeket. Több versben filozofikus 
gondolatokat lehet fölfedezni, ilyenek az Ezért hallgatunk, Ne bántsd meg, Bizalom 
vagy a Hűség című, melyről elmondható, hogy alapvető axiómákat fogalmaz meg:

„A hűség önmegtartóztatás.

Érted.

A szerelem
magabiztos atomjai.

Kötés.
Az élő anyag lélek-kötése.

Mélyszántású szeretet.

Ölelés.
Az örökké próbára tett
lélek fergetegében.”

A kötet másik versciklusának címe: Zsebversek sárga villamoson utazóknak, az
zal lepi meg a szerző életművét jól ismerő olvasót, hogy pontosan 12 3 rövid, többsé
gében négysoros verset foglal magában (bár Beke Sándor korábban is közölt ilyene
ket egy-egy kötetében, de csak néhányat). A ciklus címe szellemes, sód, igaz is lehet, 
hiszen valóban olvasmányul szolgálhat egy rövid utazás alatt, ám ezeket a rövid 
verseket is érdemes többször elolvasni, mert tartalmasak, elgondolkodtatók, sok 
közülük filozofikus tartalmú gondolatokat, igazságokat fejez ki, például Ennyi, 
Életmentés, Arányok, Zamatok, A kenyér, Hallgató harangok.
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„A kockacukorra 
citromlevet csepegtet — 
ilyen a hullámzó emberi lélek is: 
savanyút elegyít édessel.”

(Zamatok)

„A kalászban benne van 
a Nap színe —
a dagasztott tésztában megérik 
az életadó fény íze.”

(A kenyér)

„A templomkapu előtt macska nyávog.
Az iskola is néma: zárva vannak az ablakok.
Valahol egy kis utcában tyúkok kotkodácsolnak.
Ember nincs sehol.
Isten tenyerében pihennek a harangok.”

(Hallgató harangok)

A rövid darabok néha vallásos indíttatásúak: A pap bácsi, Horgászok, Vízke - 
reszt és mások.

„Föléje hajolt. Meghallgatta.
Hányadik gyónás volt ez, 
hányadik tapasztalata?”

(A pap bácsi)

„Az utolsó vacsorán 
jólesik az utolsó falat.
A tanítványok fogták-e ki 
ezt a finom, jóízű halat?”

(Horgászok)

„Búvár úszik 
a jéghideg vízben.
Keresztelő Szent János 
emlékében.”

(Vízkereszt)

Jelenkorunk visszásságait bírálják a Szerénység, Munkavállalás, Sietség, 
Volt - nincs, Erdélyi író álma, Pótcselekvés, Jólét-álom.

„Szárítókötélen szárad a piros cérnatanga.
Nem lehet tudni, melyik az eleje, az alja, 
még akkor sem, ha valaki kivasalja.”

(Szerénység)
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„A sok tudomány ott halmozódik a neten, 
ám ha megszűnik az áram, 
a fejedben már majdnem 
semmi nincsen.”

(Volt - nincs)

Sokan tartanak ebet.
Kutyás világ lett.
így pótoljuk mi, emberek,
a hiányzó szeretetet.

(Pótcselekvés)

Az olvasónak az a benyomása — és talán nem téved sokat —, hogy a költő a 
pillanatnyi, ide-oda cikázó gondolatait örökítette meg vagy azonnal, vagy ké
sőbb, miután „rágódott rajta” egy keveset. A rövid versek is szabad verseknek 
nevezhetők, mert rímeket vagy egyenlő hosszúságú sorokat csak elvétve találni 
köztük, de költői képeket, stilisztikai eszközöket annál inkább, olykor szürreális 
formában is, például a Virtuóz lányka, Megérkeztél, Magunkra hagyva címűek- 
ben és másokban is.

„A balett-táncos kislány 
az ég felé repül.
Meg akarja érinteni 
a sárga labdát az égtetőn.”

(Virtuóz lányka)

„Forog a lemezjátszó, 
zajosan kattog a tűje.
Connie Francis énekel.
Kint a fagyos kifutón 
most száll le repülőd a földre.”

(Megérkeztél)

„Mikor az éj függönyét 
elhúzza a reggel, 
a kelő Nappal
útjára engedte az embert — 
s kicsit tovább állt az Isten.”

(Magunkra hagyva)

A kötet minden versének van mondanivalója, divatos szóval: üzenete. Mind
két fejezet érdekes és értékes olvasmány, de — mivel a költő élettapasztalatát is 
belesűrítette műveiben — tanulságos is.
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Regéczy Szabina Perle

Erdélyi harangok és villás farkú fecskék
Beke Sándor:

Bodz afa virága.
Versek.

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2OO6

2OO6-ban az ismert székelyudvarhelyi költő és irodalomszervezd új verses
kötettel jelentkezett. A könyv címe Bodzafa virága. A pazar kivitelezésű könyv 
Székelyudvarhelyen jelent meg az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában, 
Csire Gabriella szerkesztésében. A kötet két ciklust tartalmaz: Erdélyi haran- 
gok és Villásfarkú barátaim.

Az első versciklus költeményeiben a költő szülőföld iránti ragaszkodása kap 
hangot. Erdélyi harangok című, korai, 1979-ben, még a szerző diákkorában írt, 
és Farkas Árpádnak dedikált gyönyörű versében Beke elhatározza, hogy kortárs 
költdtársával együtt, teljes hűséggel a szülőföldön marad:

„kovalens kötéssel 
vadság köntösében, 
vadak vecsernyéjén, 
táncos holdudvarban 
gyémánt gyökerekkel”,

miközben maradásukban, vándortarisznyájukban éji falatukból mézeskaláccsá 
terebélyesedik kis világuk és idekötöttségük.

A Bodzafa virágai elsd ciklusában helyet kapnak filozofikus töltetű alkotásai 
is:

„hányszor elmegyünk azok mellett, 
akiket keresünk.”

(Te is tudod)

„A pihekönnyű 
vékony papírlapon 
leírhatatlan 
súlya lehet a szónak.”

(Olvasás közben)

A halál és a feltámadás gondolata más köteteihez hasonlóan ebben a könyv
ben is felbukkan (Fanyar kérdés, Félelem).

A költő világosan tudja, hogy az élet és a halál egyetlen Ura maga Isten. 
Egyedüllét című alkotása Pál apostol Rómabeliekhez írott levelét juttatja e
szünkbe: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? ...” Beke Sándor ekképpen for
dítja le a gondolatot saját költői nyelvére:
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„Lehet száz barátod, 
ha elhagy az Isten,
— mint villámütött fa — 
egyedül maradsz, 
pusztulásra készen.”

A nagyszülők képe e versekben is megjelenik (Az utolsó fénykép, Ha nagytata 
látna, Nagymama sír).

Az utolsó fénykép című versében nagyszüleit a csűr elé állította, hogy le
fényképezze őíket, s így örökítse meg: a fényképről vérbeli székelyként szalutál
janak az utókornak.

Ha nagytata látná című verse költői képzelgés. A költő elképzelte, hogy nagy
apja mellette ül a cirkuszban és a cirkusz porondján felvonuló állatokon szóra
kozik. A szórakozás közepette képzeletben az öreget mobiltelefonon már rég fel
hívta volna őt nagymama

„hogy ideje volna hazamenni,
a szénát ledobni a csűrből
az éhes marháknak,
megitatni az állatokat
és legyen már elég a szórakozásból,
mert szórakozott ő eleget
az orosz fogságban,
a ciherben, miközben vágta a fát,
a mélabús, lassú ökrök húzta
szénásszekéren,
meg a piros arcú brigádossal
a kapu előtt,
aki a legrosszabb kaszálókat mérte ki 
neki a nagy hegy alatt 
a kollektivizálás idején, 
jöjjön haza,
ne legeltesse annyit a szemét 
a szexis oroszlánszelídítőnőn!

Ha nagytata itt ülne,
összemosolyogna velem —
az első igazi cirkuszt látná életében...”

Nem csoda, hogy e szeretetteljes verssorok után a Karcolás című versében az 
irodalmár fájó szívvel nyugtázta, hogy egy degenerált jellemű részeg nagyszülei 
sírját összekarcolta s ezáltal talán megfosztotta őket az örök nyugalomtól: 
„Nagyszüleim márvány sírkövét / összekarcolták — / Egy részeg azt ordította / 
halottak napján a temetőben, / hogy az ő hozzátartozója is / megérdemelne leg
alább egy ilyen sírhelyet”.

Az alkotó később sem feledkezik meg az örök nyugalom gondolatáról: „A cse
resznyevirágok üde színe lehervadt arcodról. // Sárga lettél, mint az olajfesték
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az ajtófélfán. II Kezed örök imára kulcsolódott. II Becsukták fejed fölött a tömör 
mennyezetet. II Pihenni készül tested az éjsötétben. II Figyelj! Angyalok viszik a 
lelked. II Istennel találkozol a halhatatlan létben. II Csillag leszel a kozmosz 
tengerében.” (Búcsú-mondatok)

A hit isteni oldala mellett azonban az emberi oldal is megjelenik e költemé
nyekben. Beke Sándor tisztán és egyszerűen leírja, hogy a segítséget nem min
dig Istentől kell várnunk, hisz vannak dolgok, melyeket magunk is meg tud
nánk oldani. Miért? Az Isten utáni vágy mégis töretlenül él a költő lelkében 
(Emberi mércével, A hófehér galamb).

„Szeretnék leülni egy asztalhoz, 
és elbeszélgetni Veled,
Istenem,
mint két régi jó barát, 
akik az élet forgatagában 
eltávolodtak egymástól, 
s akik azért találkoznak most, 
hogy kezet fogjanak 
és kibéküljenek...”

(Emberi mércével)

A hófehér galamb című versében a galamb, a jóreménység hírnöke üzenetét 
hozta unitárius híveinek a reformáció ünnepén:

„A szószéken festett virágok, 
piros tulipánok díszelegnek —
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A tiszteletes a hajdani 
tordai országgyűlésről prédikál, 
mintha Dávid Ferenc 
emelné mutatóujját 
figyelő hívei fölé —
A templom nyitott ablakán 
— míg zengő hangon 
prédikál a lelkész — 
csőrében zöld levelű ággal 
fehér galamb repül be, 
s leszáll a szószék előtt 
az úrasztalra.”

Az Erdélyi harangok című ciklus családi verseket is magába foglal. Ezen kis 
gyöngyszemekből sugárzik a társ, valamint a gyerekek iránt érzett hű szeretet 
(Szökőév, Bálint - nap, Örülj velem, Egy őszinte pillanatban).

A költő leleménye fölülmúlhatatlan:

„Szerelmes verset írnék, 
mindhiába.

Tegnapelőtt
hosszú sort álltam ki érte, 
s mire odaértem 
elfogyott az ihlet.”

(Szakítás után)

Villás farkú barátaim című ciklusában is felcsendül az isteni szeretet. A kis - 
gyermek imája egy igazi őszinte gyermeki ima, egy olyan gyermeké, akit szülei 
szeretetben és hitben neveltek: Édes jó Istenem, / köszönöm, hogy megsegítettél 
/ ezen a napon, / hogy velünk voltál ma is, / és szerencsésen hazajött a munkából 
/ anyukám és apukám, / köszönöm, hogy megsegítetted őket, / s az én testvére
met, / köszönöm, / hogy a messzi távolban élő / nagytatámra és nagymamámra / 
is gondot viseltél. / Add Istenem, / hogy azok, akiket én szeretek, / sokáig élje
nek... / de segítsd meg az árvákat is / meg a szegényeket, / a kórházi betegeket, / 
áldj meg minden embert a Földön. / Én megígérem, hogy jó leszek, / szót fogadok 
a szüleimnek és Neked. / Álmos vagyok már, / becsukódik a szemem, / kérlek, 
légy velem, éjszaka is / Istenem .”

A továbbiakban a gyermekkor színes emlékei tárulnak elénk. A költő nem fe
lejtette el, midőn a munka ünnepén édesanyja nem vásárolt neki léggömböt 
(Színes léggömbök), vagy amikor arra a kérdésre keresett édesanyjától választ, 
ki a világon a leghatalmasabb (A három hatalmas). „Születésnapi fényképeződé- 
sei” is eszébe jutnak, a szüleiért való naponkénti imával együtt:

„Lelkem mondhatatlan örömmel volt teli, 
ha este mindketten hazajöttek.
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Esténként szorongó szívvel 
kulcsoltam össze kezeimet attól kezdve, 
és titokban imádkoztam értük.
Könnyes imáimban
mindig hálát adtam Istennek, hogy élnek.”

(Az első rettegés)

Kirándulási élményei sem maradhatnak ki e gyerekkorát felelevenítő csodá
latos versciklusból (A Margit -szigeten), valamint keresztszüleinek első nagy 
ajándéka, az óriási fából készült játék-teherautó (Keresztszüleim), és az a pálya
választáskor megszületett diákkori kívánság, hogy miniszter szeretne lenni (A 
kicsi miniszter).

„Az iskolában mindig
kicsi miniszternek szólítottak azontúl,
s régi ismerőseim
még ma is így szólítanak.
Beismerem, hogy most örülök, 
hogy nem lettem miniszter, 
mert látom
mennyire talmi a látszat.
manapság a miniszterek
nem sokáig kocsikáznak fekete kocsiban
s keveset ülnek a bársonyszékben.”

Hangulatos, kellemes emlék maradt a költő gyermekkori szerelme.

„A szentképekkel díszített kupola alatt 
elősétáltunk a bíbor szőnyegen, 
s az aranyozott oltár előtt, 
elképzeltem,
hogy te leszel a feleségem —”

(Ildikó)

Megható a gyermek Beke Sándor istenkeresése, őszinte imaélete, családjá
hoz, rokonságához való viszonya, gyermekkorának „bodzafa virágai”. „És szed
tük rendületlenül a bodzát, / minden üres és fölösleges tasakunk / megtelt jó il
latú virággal, / a szárítanivaló bodzával” (Bodzafa virága).

A költő nem felejtette el valamikori horgászását sem (A hős horgászfiú), majd 
a vizes korsó eltűrésének történetét (Ha világgá megyek).

Megjelennek középiskolás emlékei is, farkaskutya sétáltatásának nem min
dennapi eseménye (Farkaskutyát sétáltattam), egykori diákcsínyei (A kíváncsi - 
ság, Mozizás), férfiúvá érésének ünnepén a szomszéd lányok hiábavaló várása 
(A szomszéd lányok).

Beke Sándor költeményei teleszórják virágokkal az olvasó lelkének legmé
lyebb tartományait. Olyan virágokat helyeznek el, mint amilyenek a kötet borí
tóján is látni. tisztaság-jelképű szép, fehér, mintha élő tavaszi bodza virágokat.
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Csikókályha és mu zsikáló sz erelem
Beke Sándor:

Sz erelem orgonája.
Versek.

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2OO8

Beke Sándor Szerelem orgonája című verskötete 2OO8-ban látott napvilágot a 
székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában. A könyv négy 
versciklust foglal magában.

A csikókályha című ciklusban meghitt, talán saját gyermekkorunkat is elénk 
hozó lírai vallomásokat olvashatunk. Pillanatkép 1944-bol című alkotásában a 
barátságos, családi hangulat összeütközik egy szomorú valósággal: a gyerme
keknek kötögeto édesanya, a költő nagymamája, hiába várja a fogságban ülő 
nagytata levelét:

„Aranyeso hull, 
harangvirág szól, 
ha fúj a szél.
Vadászgépek cirkálnak 
a piros háztetök fölött — 
lecsapnak a legyekre 
a fekete füstifecskék.
Nagymama 
a kicsi széken 
üldögél a verandán, 
s a gyermekeknek kötöget.
Gyapjúszvetterét 
időnként megigazítja, 
felpillant néha a zöldello ágra.
Szárnyas rovarok 
zöngicsélnek,
tavaszi vizet szürcsöl a föld, 
hangjukat próbálgatják 
az éneklő madarak a faágakon.
Nagymama mindegyre 
a kapu felé pillant.
Nem,
ma sem jött levél.”

A költő mindvégig fájó szívvel emlékszik vissza eltávozott nagyszüleire, akik
től gyermekkora során annyi szeretetet kapott: „Miután meghaltak, / elkerült a 
lajtorjás szekér is a háztól... // Azóta megromlott a világ, / ezt most / hiába mon
dom magának, / nagymama. / A szeretet ott csüng, / mint az ottfelejtett szal
makalap / az ajtó háta mögötti / festett fogason, / melyet nagytata faragott, / mi
előtt fogságba vitték volna / Kijevbe. // Leakasztanám a fogasról / és odaadnám 
valakinek, / nagymama. //De kinek?” (Azóta)



130

A költő e szeretet nélküli világban érdeklődik a túlvilági szeretet felól: „— 
Szeretni tudják-e ott fent is egymást — a nagymamák és nagytaták?” (Világítás - 
kor — az unokák)

Az egész versciklusból sugárzik a nagyszülőik iránt érzett tisztelet és szere
tet. E szeretet addig is eljut, hogy abban a Homoród menti székely kisfaluban, 
Gyepesen, királyként és királynóíkény látta óíket az ősi házban.

,, Nagymamának 
nem volt velencei tükre, 
ő maga ritkán nézett tükörbe, 
de olyan szép volt az ősi házban, 
mint egy királynő 
a kastély udvarában.

Nagytata
soha nem ült rokokó karosszékben, 
és nem füstölt 
török cseréppipából sem, 
de király volt a szÂlÂlugasban is, 
vagy ha a mezőt szemlélte 
a ház tornácán.

(Király és királynő az ősi házban)

Bekének a tisztelete még abban is megmutatkozik, hogy a tornácos paraszt
ház „tiszta szobájában” takarításkor nagymama és nagytata szekrényét sem 
bolygatta: „Mindent úgy hagytam, / ahogy ők hagyták, / s szerették. / Az ünnepi 
bőrcsizmákat legalul, / a vállfákon / a fekete posztókabátokat, / a kabátok fölött 
a polcon / nagytata fehér ingét és a kalapját, / báránybőr sapkáját és kesztyűjét, 
/ nagymama virágmintás fejkendőjét, / csipkés kombinéjét, / minden alsónemű
jét, / úgy, ahogy ő hagyta, / szépen kivasalva” (A tiszta szoba illata).

A nagyszülőik egykori gazdasága számára kellemes, örök emlék. A gyermek 
Beke Sándor még Pücsit is megsiratja, a tarkabarka öreg tehenet (Pücsi).

Az alkotóban még ma is él nagyszülei eltávozásának pillanata (Az utolsó kí
vánság), mégis nyugalom szállja meg a temetőiben, mert arra gondol, szép, nyu
godt álmuk van, hisz mindketten szerették ezt a népet és a szülőföldet (Szép pi- 
henés). Nem véletlen, hogy a költő számára minden „élő múzeumnak” tűnik A 
tornácról című költeményében:

„A falon függ
fekete díszláncon az a járom, 
mellyel az ökrök 
szénával megrakott szekérrel 
indultak a mezőr Ál 
az ég felé
a júliusi láthatárról.
Mintha élő múzeum 
lenne itt minden:
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a favillák a petróleumlámpa 
mellett pihennek, 
a krémszínű falhoz 
szegzetten állnak.

A ház sarkánál megrepedezett, 
füstös kemence.
A fehérre meszelt pajtáról 
hull a vakolat: 
mészrétegek alól 
üzennek az évek, 
mintha történelemkönyvet 
lapozna itt a szél, 
álmukat alusszák 
az idő fejpárnáján 
a tovatűnt századok.”

Kőangyal című versciklusában, Könnycsepp című verse igazán megható. Beke 
Sándor könnye az olvasó arcán is végigpereg. Másutt őszinte bűnbánat keríti 
hatalmában:

„Ha tévedtem, 
bocsáss meg nekem,
Istenem,
mert lelkem mélyéből sarjadt 
ez a bocsánatkérés.”

(Bocsáss meg)

A költő őszintesége megdöbbentő. Állhatatosan vallja, hogy „a léleknek nem 
lehet hazudni” (Másokkal s magunkkal). A szeretet mindenek felett való. Még 
Istent is arra kéri, hogy ítélet helyett inkább derüljön az emberen (Ne ítéld 
meg).

Más verseihez hasonlóan itt is megjelenik az elmúlás, a világ vége: „Amikor / 
meghalnak az emberek, / lelkűkben magukkal viszik a házat — / a szülőházat, / 
ahol születtek.” (Világvége)

Szerelem orgonája című ciklusában szíve választottjához beszél, meleg hangú 
költeményt alkot a „szeretlek” betűire (Betűk). Egyik művében a nő kedves 
ajándékban részesül:

„Ajándékba adom neked 
azt a sárga lepkét, 
mely libegő szárnyaival 
tenyeredre szállt —”

(Ajándék)
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A költő ajándékot ad a kedvesnek, mert tulajdonképpen ő maga is ajándék: 
„És szívemben te vagy naprendszerünk / legszebb ajándéka, / a fényes napsu
gár...” (Azt hiszed). Ősz című költeményében egyetlen bizalmasa a no. Ezért is 
viszi magával tovább „a lélek kosarában” (A lélek kosarában).

Vidéki állomáson című versciklusa is nagy szellemi-lelki ajándékokkal hal
moz el. Hasonlat című művében megkapóan beszél az élet rejtelmeiről. Az élet 
sínein az ember néha megpihen (Vidéki állomáson). Tollbamondás című vallo
mása is az anyanyelv iránti szeretetet sugározza. E könyvében is ismét megro
hanják gyermekkorának emlékei. Régen, kisdiákként azt hitte, hogy a televízió 
képernyőjén keresztül a bemondó is ot nézi, látja (A képernyő szeme). Máskor a 
császárkörtéért s a ringlószilváért falevél-pénzzel fizetett (Falevél-pénz).

Úgy gyermekkori élményeihez, mint álmaihoz nagyon ragaszkodik:

„Reggel, amint felkelek, 
az asztal lábához 
kötözöm álmaimat, 
mert attól tartok, 
a nyitott ablakon át 
álmaim útra kelnek.”

(Reggeli szorongás)

A hold karéján című versében a zsákutcába tévedt gyarló emberiséget szemléli:

„Térdemre könyökölve 
a Hold karéján üldögélek.
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Innen szemlélem 
a tévelygő emberiséget.”

Beke Sándor Szerelem orgonája című verseskönyve 2OO8-ban látott napvilá
got az Erdélyi Gondolat Könyvkiadónál, a könyvet Csire Gabriella szerkesztette, 
a borítót Nagy Zsolt illusztrálta.

Átölelt a lelked
Beke Sándor:

Átölelt a lelked.
Versek.

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2O1O

Beke Sándor székelyudvarhelyi költő 2O1O-ben új kötettel ajándékozta meg a 
szépirodalom barátait. Könyvének címe: Átölelt a lelked, benne 2OO8-2O1O-ben 
írott költeményeit tárja olvasóközönsége elé. Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 
által publikált kötet borítóját Péter Katalin illusztrációja ékesíti.

Beke költeményeinek zömében a szerelem hangja muzsikál: Álmod ágyán, 
Találkozás, Hegedűszonáta, Napozás, Ha rossz vagy. Ezt az őszinte és nemes ér
zést így ecseteli a költő:

,,A lélek,
a lélek,

a lélek — szívem, 
nem egy kerítés a tanyán, 
amit olyan könnyű átugorni; 
nem lehet azt megkerülni, 
mint a virágágyást, 
elküldeni sem lehet, 
mint egy megcímzett levelet, 
hűteni sem 
vagy fújni sem, 
mint a forró levest, 
megfogni sem,
mint egy könyvet vagy egy üveget, 
lerázni sem,
mint fáról a megszáradt levelet —
A lelked jött 
és itt volt velem; 
jó volt,
s most el merem mondani: 
magamban mindig 
csak így éreztelek.”

(Találkozás)
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Ébrenlét című költeménye rendkívül érzékeny:

„Emlékszel?
Csillagot választottunk 
magunknak az égen, 
hogyha nem vagyunk együtt, 
akkor is láthassuk egymást.
Ezért emeljük fel annyiszor 
szemünket az ég felé, 
mert képzeletben 
megsimogatjuk egymás arcát 
— és bizonyossá válik 
szerelmünk ébrenléte.”

Külön kategóriát képeznek a kötetben a szerző hitbuzgalmi versei. Különö
sen szép az Esdeklő ima, a templom harangjára emlékeztető képverse:

Ha
tévedtem,

bocsáss meg, Istenem, 
mert ez a bocsánatkérés 
olyan erős és igaz, mint a 
templom ércharangjának 

messzi hangja: megszületett, 
mert megkondult bennem 

a vészjelző harang, saját magától 
szólalt meg bennem. Bocsáss meg nekem,

Istenem...
(Esdeklő ima)

Az ima fontosságára hívja fel a figyelmet Az esti ima című versében is:

„Este ismét imádkoztam, 
nem azért, mert eszembe jutott, 
nem mondta senki, 
hogy ezt tegyem,
mégis összekulcsoltam a kezemet.

Este ismét imádkoztam
és magamba szálltam:
nem kértem semmit,
nem könyörögtem,
csak megnyugtattam a lelkemet.

Este ismét imádkoztam, 
s bocsánatot se kértem, 
magamtól ismételtem el
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azt a szabad imát, melyet először 
gyermekkoromban mondtam el.

Este ismét imádkoztam, 
majd a vérré vált 
miatyánkot suttogtam el.
Elalvás előtt, fáradt fásultságban 
megöntöztem száradó, sivár lelkemet.”

Más alkotásai a lélek kérdéseit taglalják (Eltérés, Lakhely, Megbeszélés, Le - 
hulló falevél, Fiatalság). „Egyedül sétálok / a lélek kertjében. // Itt vihar készülő
dik, / nagyon fúj a szél, / vadul hajladoznak a fák. // Leülök egy régi rönkre / és 
elgondolkozom: / vajon miért? // Elkövetett / tévedéseimet / számolom...” — írja 
Aritmetika című versében.

Beke érdekes módon szól a költészetről, s annak helyéről, szerepéről Luxus - 
cikk, Meghatározás, Elmélkedés, A könyv szerencséje című költeményeiben. 
Frappánsan, de kritikus hangvétellel ír a mai érthetetlen, modern versekről: 
„Néha zavaros / gondolatmenettel / ér véget / a modern vers, / nem érti senki, / 
vagy aki érti, / csak azt érti, / hogy a végén / mégsem érti, / de szép, / mert rímel. 
// A kritikus jóbarát / mégis azt mondja: / — Ez az, fiú, / csak így tovább!” (Kény- 
szer-rím)

Beke Sándor meghatottan emlékezik vissza nagyszüleire Por című versében. 
A szülőföld, a székely falu emléke elevenen él ebben a költeményében: „.véget 
ért minden, / a háború, / s aki férfiember hazajött, / az hazajött, / itthon volt, / s 
aki nem, az ottmaradt, / s eltemették — / nagyapám mesélte, / aztán béke lett, /
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a falu fölött / aranynap csüngött / a reggeli égen, / nannyáddal / elindultunk új
ból, / s apáddal, / Évi nénéddel / meg Aranka nénéddel együtt — / szekerünk fel
verte / a port a faluvégen... // Nagytatát és nagymamát / lajtorjás ökrös szekéren 
/ vitték ki a temetőbe — / ugyanazzal a szekérrel, / ugyanazon a porverte úton. // 
Nincs nagytata, / s nagymama sincsen, / de az ökrök még sokáig / vártak a kapu 
előtt — / majd elunva a semmittevést, / a lajtorjás szekérrel együtt / visszaanda- 
logtak a történelembe.”

Megragadóak a költő képversei is (Az esernyő, Orbán Balázs kopjafája).
Áprily Lajos írta: ,,a forma a gondolat kelyhe”. Beke képversei mély üzenete

ket tolmácsolnak az olvasó felé.
A 2O1O-ben megjelent Átölelt a lelked című verseskönyv maradandó lélek- 

élményeket tartogat a szép vers rajongói részére.

A költő fésülő tekintete
Beke Sándor:

Tekintetemmel megfésüllek.
Versek.

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2O12

Beke Sándor Tekintetemmel megfésüllek című verskötete a székelyudvarhelyi 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadónál látott napvilágot 2012-ben. A borítót Beke 
Sándor Olivér, illusztrációját pedig Péter Katalin készítette.

Beke Sándor ebben a könyvében is szeretettel tér vissza mindenkori szülő
föld-témájához, s a szülőföld iránti mély tisztelettel, fennkölt hangon vall a Har
gita alatti vadregényes és mesés tanyavilágban, Ivóban írt verseiben (Elégia a 
Hargitához, A téli Hargita).

„Végre itthon vagyok.
Előttem áll moccanatlan 
szent hegyünk, 
mint egy égig érő óriás, 
a Hargita.
Borzos fenyves
fejével köszönt, 
ahányszor hazajövök.
A szívem elszorul: 
mintha mindent 
tudna rólam, 
s mint tékozló fiút 
mindig visszafogad.”

(Elégia a Hargitához)
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Költeményében a téli Hargita gyolcsszínű óriás, a kemény évszak havasi gyo
pár-jégvirágokat karcol a költő kunyhójának ablakára, s ebben a fehér világban 
körös-körül a fenyó'k „cserepei” alatt körtáncot járnak a hópehely-virágok. Beke 
gyönyörű hasonlatban megvallja, hogy a fenyő nem más, mint a Hargita lantja, 
s ezt a lantot nem ember, nem földöntúli lény, hanem „mítosz pengeti”, majd így 
írja le tovább a téli Hargitát:

„Elek apó lett, 
mesekönyvet ír 
a tél a Hargitán, 
s miközben 
dermedt kezében 
hegyes jégcsappal 
rója a mesét, 
a hegy vállára 
tovább hull a hó, 
s én
gyermeki lélekkel, 
megszólítom a hegyóriást”.

A Decemberi fenyő is gyönyörű költemény. Beke versében ez az áldott fa min
dig lábra áll, nem hagyja el a kerítést se, a szülóTöldet se, de még a távoli határt 
se. Nem alázkodik meg senki előtt és szerénységében ékes koronáján nem csil
log drágakő, gyémánt. Mégis király o, akit messziről felismernek, aki előtt ott 
áll a költő és beszélgetésbe elegyedik vele, majd tekintetével megfésüli:

„December van, 
belepett a hó.
Tekintetemmel megfésüllek, 
s hogy ne fázzál 
— új évszakot sürgetve —, 
képzeletben lerázom 
rólad a fehér ruhát, 
hátha így
hamarabb tavasz lesz...
Pedig tudom, 
hogy ez 
csak egy álom, 
téli ábrándozás...”

A kötetben sorakozó hitbuzgalmi versek is szépek, értékesek. Isten című köl
teményében a mindent megbocsátó szerető mennyei édes Atya jelenik meg. Az 
az Isten, aki a szitkozódásra, káromkodásra, haragra is a legnagyobb szeretettel 
és megértéssel válaszol:

„És egyszercsak megéreztem, 
hogy a sok kicsinyesség,
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fölösleges dac és méreg, 
a hétköznapi gyarlóságok 
ingoványában 
nem hagy elveszni.

Magához ölel, 
s fölemel az Isten.”

Az én miatyánkom című ima-parafrázisa András Ágoston Miatyánkjára em
lékeztet, mégis más. Beke Sándor versében több a szeretet és az alázat.

»„Legyen meg a Te akaratod” 
a világegyetemben, 

ahol már 
régóta rend van, 

megszokott helyükön 
állnak Art 

a csillag-katonák, 
akik nem hajladoznak, 
csak fényüket küldik 

Feléd,
és kórusban zengik:

„Miatyánk«”.

A költő istenimádó, igaz érzésekkel, jósággal megáldott lélek. Munkájával ta
lán részt vehetne a mai hitetlen emberek evangelizálásában.

Beke ötletgazdagon ecseteli az élet-halál kérdéseit is A csend hajóján, A szí
nész halála, Kitaláltalak, Szaladgálás, Mintha című verseiben.
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„Zsong a nézőtér.
Kezdődik az előadás.
Tapsolnak.
A színész elkésett az előadásról.”

(A színész halála)

A helyzet tragikuma változatos művészi eszközökkel mutatkozik meg Beke 
Sándor verseiben, a végletek pillanatait nagy empátiával éli meg a szerző.

A verseskönyvben a művészetről s annak szerepéről is vall a költő (Elmoso- 
lyogtam magam, íróeszköz). Igényes alkotó az, aki csak az értékes szépirodal
mat szereti.

„ismert költő verseit olvastam, 
s nem értettem meg azt, 
hogy mégis
hogyan jelenhetett meg 
ez a kötet?

A sorok között
alig sziporkázik
egy kicsi értelem,
csak egy vízszintesen szakadozó
gondolatmenet botladozik,
s egy erőszakos szellemi törtetés,
valami nagyon nagyot
mondani akarás —”

(Elmosolyogtam magam)

Képverseivel is maradandót tett az olvasó asztalára Beke Sándor (Kitalálta- 
lak, Állomás, Gyertyaláng, Szaladgálás, Mintha, A kirakatrendező néni, Melegí
tés). Legjobban a Karácsony, s Az éjjeli lámpa című képverse ragadott meg: az 
előbbiből karácsonyfa, az utóbbiból lámpa alakja rajzolódik ki. Minden képverse 
egy-egy remek ötlet és kidolgozott irodalmi alkotás.

Beke Sándor költeményei sokszínű, értékes, érzelemgazdag alkotások. Szív
ből ajánlom a verskedvelő olvasónak.

Isten virágoskertjétől Erdély kapujáig
Beke Sándor:

Erdély kapujában.
Versek.

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Erdélyi Pegazus Könyvkiadó, 
Székelyudvarhely, 2O17
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Beke Sándor:
Virágok Isten kertjében.

Versek.
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2O17

Beke Sándor 2O17-ben két új verseskötetet tett le e szép műfajt kedvelő ol
vasó asztalára. Mindkét könyv kiadója a székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolat. A 
kiadványok címe: Virágok Isten kertjében és Erdély kapujában.

Virágok Isten kertjében című versgyűjteménye igen gazdag és változatos. 
Beke A szénásszekér című ciklusban a természet szépségeit sokszínű művészi 
eszközökben bővelkedő képekkel írja le. A Zongoraszonáta című vers gyönyörű 
alkotás, a kortárs őszi líra egyik gyöngyszeme:

,,A szürkületben dalt hallottam az erdőből, 
a cserefák alól jött a dal, furcsa volt.
Nap búcsúzott, Hold köszöntött — 
én hallgattam a muzsikát.
S miközben a dallamokhoz közeledtem, 
megdöbbentem, amikor megláttam: 
sárgulni készülő csere fák alatt 
fehér versenyzongorán 
lenge mezei virág-köntösben 
önfeledten zongorázott 
a szerelmesen búcsúzkodó nyár.”

Az Őszi szivárvány című költeményében az ősz (is), még akkor is, ha az elmú
lás évszaka, szépen és lassan építkezik: megteremti a narancsszínű évszak fé
nyeit, „szeszélyes muzsikájában” eljátssza a nyáresti dalokat, s az eső utáni bo
dor fellegek alól a költő szívébe „tálalja” talán az utolsó őszi szivárványt.

Harmónia című, megkapó képversében a költő, mint egy tinédzser, az erdő
ben a fák alatt füttyörészik:

„Iove storys füttyszómra 
a fejem fölött átnyúló 

nyirkos faágaktól 
bánatosan búcsúzkodni kezdenek 

az őszi fényben egyenként 
l e h u l l ó  

s
t á n c o l ó  

f a  l e
v e l e  k”

A szerelem, ez a kínzó, de patyolattiszta, őszinte emberi érzés örök témája a 
költőnek. Éjszakai virágcsokor, Ha úgy érzed, A vers varázslata, Látlak, A szé
násszekér, Még mindig szeretlek című alkotásai tanúskodnak erről.
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Az Éjszakai virágcsokor tulajdonképpen egy lélekvirág. A költő kezében van, 
de a kedves nem látja, mint ahogy a szerző lelkében sem látja a költő lelkét. A 
virágcsokor sorsa egyértelmű: a kedves előtt állva, átnyújtja neki:

,,A lélek kötötte csokorba, 
nem látod?

A virágkötők éjjel alusznak, 
nem kötnek virágot...

Mégis, mégis csokrot tartok a kezemben, 
látod-e, virágom?...”

A Látlak című versben a kedves szeme „meghallgatta” és megszólaltatta a 
költőt:

„Szíved, az a régen feltalált 
tökéletes motor, 
szerelmes szívemben 
szüntelen dorombol.

Ezért vagyok most itt, 
véletlenül, érted, 
kedvesem, elégiám, 
eposztöredékem.”

A szénásszekér című vers kimagaslóan nagy, de szomorú költemény. A nyár 
végén a mező összes virágai, melyeket a költő a kedvesnek szánt, megszáradtak 
és felkerültek egy szénásszekérre, megszűnt a virágkozmosz, fent a Napnak 
már nincs ereje, de ennek ellenére

„... vöröslik, 
ég még,
mint a szerelem 
az istenadta emberformában, 
a testben.
Hamarosan előbukkan 
a földből az őszi kikerics, 
szép, sima lesz a mező, 
mintha valaki
különös rendet teremtett volna rajta, 
évszakváltás előtt lekaszálta 
szőnyegéről szeretett virágainkat.
Rend lesz most és tisztaság 
a réten, a mezőn.
Csak az utolsó mezei virágok 
hullámzó emléke
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marad nekünk,
és az az álom,
amely a tied lesz,
amit én álmodtam meg neked
a sárguló tölgyek alatt,
ahol egy virágmintás
fehér zongoránál
te játszottál kotta nélkül
s akit én szívemben
búcsúzkodó nyárnak neveztem.”

Istent is idéző, hitbuzgalmi versekkel ebben a kötetben is találkozunk. A 
Gyors utazás című versében a költő inkább a gyors személyes találkozást óhajtja 
Istennel, mintsem hogy kérvényt nyújtson be neki egy valamikori fogadóórára, 
beszélgetésre:

„inkább felutazok Hozzád, 
talán óvodáskoromban 
épített pléhrakétámmal, 
csak pár percre 
vagy pillanatra.
Istenem!
Hozzád járulok, 
hogy segítsd meg, 
és sokáig éltesd —
Őt,
akit szeretek!”

Az Esti fényekben a jóságos, a nagy, a mindenható Úr világosságot teremtett 
az emberiségnek:

„A világegyetem szívében 
meleget árasztó kandalló mellől 
gyémántköves csillagfoteljéből 
fölkelt Isten, 
s felkapcsolta nekünk 
azt a nagy,
csillagmiriád égőből sugárzó, 
sokágú fénycsillárt az égen —”

Zsebversek sárga villamoson utazóknak című ciklusa zsebversek, azaz pár so
ros alkotások. Üzenetük, mondanivalójuk csattan, hökkent és szikrázik az ol
vasóban.

Zsebversei között is találunk vallásos verseket. A lélekgyakorlatban címűben

„szebbé teszed a lelkedet.
Megedzed, s ettől más lehetsz:
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melegszívű, megbocsájtó, engedelmes — 
sokkal jobb és emberibb, s hűségesebb.”

A Vasárnap délután címűben, a templomozás után a szószékről hirdetett ige 
a templom kertjében „az arany gömbtuja melletti / megkopott padon / lábait pi
henteti ...”

A Döbbenet című szösszenetében összekulcsolt kezű öreg néni áll a leomlott 
templomtorony előtt — imádkozna. A Karbantartásban templomozás folyik, a 
hívek

„Kopott padokban ülnek.
Imádkoznak. A pap beszél.
A lelket tartják karban.
A karban hívő'k énekelnek, 
a kántor zenél.”

A Kiűzetés Egyiptomból című vers köszönetnyilvánítás. A „nagy út” előtt 
ajándékba kapott Bibliának a köszönete.

Az élet nagy és mindennapi kérdéseiről szól pár alkotása (Ennyi, Pótcselek - 
vés). Az utóbbiból idézek:

„Sokan tartanak ebet.
Kutyás világ lett.
így pótoljuk mi, emberek,
a hiányzó szeretetet.”

Bármennyire rövidek ezek a négy- vagy ötsorosok, a természet ezekből a rö
vid versekből sem hiányozik (A fagy virágai, Korzó, Ferde, Szülemények, Hajla- 
dozás). Talán legkedvesebb ezek közül a Korzó és A fagy virágai:

„Elhervadt a hóvirág, s az ibolya.
Cseresznyefák virágoznak.
A bárányok ugrálva nekierednek 
a zsenge fűkorzónak.”

(Korzó)

„Befagyott tó fölé hajlik 
A zúzmarás fa.
Koronáján fehér csillagok —
Mintha tavasz lenne, s virágozna.”

(A fagy virágai)

E ciklusból befejezésül pedig hadd említsem meg Beke szerelmi költeményei
ből a Tánc című versét:

„Átölellek. Szól a zene.
A lassú tánctempóban érzem
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selyemruhádon át,
ahogy bordáid ívét felvette forró tenyerem...”

A költészet varázslat, a vers varázslata. Ez a varázslat az, amelyben a költő 
is verssé válik, és titokban beköltözik a kedves lelkébe. Befejezésül hadd idéz
zem az eredményt, azt az aktust, amikor a jó és szép művészi alkotás eléri célját 
és maradandót ad az embernek:

„Este, amikor elfáradtál, 
s már semmi dolgod nincsen, 
leveszed polcodról a könyvem: 
s én vers leszek benned —
Mint egy szerelmes vallomás 
a mandulafák alatt 
a virágillatos teraszon 
Szemiramisz függőkertjeiben.”

(A vers varázslata)

h

Erdély kapujában című verskötetében Beke Sándor újra megpengeti a szülő
föld iránti szeretet húrjait. Az Áldás az egész című ciklus indító versében a 
székelykapun, mely az anyaföldre beengedi a hazatérő vándort, csillag ragyog:

„Öreg kapuzábén tündöklő csillag, 
tulipán, palmetta, inda, szőlőfürt.
Engedj be zsindellyel födött kapudon, 
te élő mítoszt üzenő anyaföld.”

(Erdély kapujában)

Ötletes képverseiben mintha a székelykapu fölött ragyogó szivárványon sző
ke tündér lépkedne (Fátyolos habruhában), s a havasi szélcsendben a tanyán, a 
konok hidegben, a székely házak kéményeinek füstjére támaszkodik a téli tájra 
boruló ég (Szélcsend a havason).

A székely emlék értékes, magasztos és örök ajándék annak, aki a legendás 
földre téved:

„ Székelyföldi vándorúton 
szeretetből tarisznyáltam.
Hitet innen merítettem 
a legendák világából.

Hazafelé ajándéknak 
másvalamit mit vihetnék?
Székelykapu, fenyves, derék, 
maradj velem, székely emlék.”

(Hazatérő vendégeknek)
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Bekének Ez a föld, című verse Magyari Lajos Van olyan föld című költemé
nyét juttatta eszembe: „Van olyan föld, kinek fiává lenni / nem kényszer, de jó, 
de kell, / van olyan föld, mely értelmünknek / nem himnuszt — parancsot éne
kel.” Beke Sándor ezt a gondolatot így dolgozza fel saját költői nyelvén:

„Vagy csak nem akar elengedni, 
vagy csak vonzásköre mágneses, 
vagy csak itt lakik az Isten is, 
vagy csak nem tehet másként.

Vagy csak szeretve fogja a kezemet, 
vagy csak tehetetlen és szegény, 
vagy csak szelíden simogat, szeret, 
vagy csak nekem nyújt kezet másképp.”

(Ez a föld)

A költő látja, érzékeli, mennyire elfajult a mai világ. Az Ittfelejtett csönd című 
ciklus Elfajult világ című versében írja:

„Lefelé tart
az erkölcs síkos csúszdáján 
az emberi jellem.

Csak azt nem tudom, 
meddig bírja még e zuhanást 
a lélek?”

Beke a sok gonoszság mellett azonban észreveszi Isten legnagyobb ajándé
kát, a szeretetet is. A varrógép című költeménye hozza ezt az „ajándékot”: kint 
havazik, bent tűz melegít, s ebben a melegben nagymama varrógépe kattog. A 
tű alatt ajándék készül az unokának. ...Mert ünnep közeledik:

„Bent a szobában meleg van.
Nagymama
figyelmesen nézi a varrótalpat.
Majd egy pillanatig megáll.
Míg megtörüli az izzadtságtól 
elhomályosodott szemüvegét, 
egy pillanatig
megvillan előtte az unoka arca.
Majd tovább dolgozik.

A munkában
a szeretet mindent átölelt, 
még a varrógépet is — 
a kattogó fekete vasmasinát.”
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A költőnek Istenre utaló és mutató versei, hittel telített versszövegei ebben a 
kötetben is megragadnak (Az égi katlan, Igazság, A lélek hangja).

„Vörös az ég alja,
lila,
szürke,
háborgó hopikék.
Szikrázik, 
cikázik az ég alján 
a tűz.
Isten begyújtott 
az égi katlanban.

Kenyér kell.
Friss pékáru 
az ember lelkének.”

(Az égi katlan)

„Ilyenkor mindig
felnézek a kősziklára,
mert tudom,
hogy a mester
mégsem hagyott magamra:
a szikla szürke dobogóján
kottával és pálcával
ott áll az Isten,
az én örök karmesterem.”

(A lélek hangja)

A kötetben rengeteg a szellemes és érdekkeltően kigondolt képvers. Csak né
hányat említek: Fátyolos habruhában, Szélcsend a havason, Kincs, Nem, vagyok 
egyedül, A lélek kertjében, Égi lecke az embernek, Szendvicsdísz. Rendkívül érté
kesnek találom az Angyali körforgás című versét, mely karácsonyfát ábrázol, A 
híd címűt, melynek alakja is önmagáért beszél, az Örökre című képversét, mely 
a Napot tárja elénk:

„Ha ki
alszik a Nap, 

örökre bezár a D- 
vitamint forgal

mazó pati
ka.”


